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PLANO SÃO PAULO

Vacina da gripe em 
Rio Preto atinge 

93% de cobertura
Pág. A2

Nesta sexta-feira, o governo do Estado divulga o novo quadro de faseamento das regiões no Plano São Paulo

Claudio LAHOS

Rio Preto deve se manter na fase 
Laranja por mais uma semana 

A expectativa se deve 
por conta do número 
de leitos disponíveis na 
cidade. Hoje, Rio Preto 
tem uma média de 15 
leitos de UTI para cada 
100 mil habitantes e a 
recomendação é de cinco 
leitos para cada 100 mil. 
A cidade tem 400 leitos 
de enfermaria e 200 lei-
tos de UTIs          Pág. A3

Divulgação

Vice-governador Rodrigo Garcia

Rio Preto confirma 
cinco mortes e 20 
casos de Covid-19

Interior registra 28,7% 
mais casos de Coronavírus 

do que a capital
Pág. A4Pág. A4

Rodrigo Garcia 
assina convênio 
com Funfarme 

no sábado
Por meio do convênio, 

a Fundação poderá rece-
ber verbas para ações de 
combate ao Covid-19 e 
atendimento a pacientes. 
O vice-governador tam-
bém fará a inauguração 
de novas enfermarias de 
Covid-19 no Hospital de 
Base.               Pág. A3

A prefeitura de Olím-
pia afirmou que mostrou 
dados que comprovam o 
controle da situação no 
município. 

                   Pág. A3

Olímpia 
espera ser 

reclassificada 
nesta sexta-feira

Polícia Ambiental apreende arma, munições 
e aves silvestres mantidas em cativeiro

Na mesma ação, juiz 
também proibiu qualquer 
tipo de desconto aos tra-
balhadores que foram afas-
tados ou estejam atuando 
por teletrabalho por conta 
da pandemia.     Pág. A4

Correios terão que 
pagar R$ 200 mil 
a sindicato para 
contra de EPIs 

Pesquisa realizada 
pela Apeti (Associação 
dos Profissionais e Em-
presas de Tecnologia 
da Informação) revelou 
que 37% das empresas 
do setor tecnológico 
em Rio Preto consegui-
ram fazer o lançamento 
de algum produto ou 
ferramenta durante a 
pandemia

Pág. A2

Empresas de 
tecnologia 

investem em 
lançamentos

Na casa havia aves raras como: Nero, Guaxe, Tejo e Bicudo          Pág. A5

Interdição será no tre-
cho do Calçadão, entre as 
ruas Coronel Spínola de 
Castro e a Voluntários de 
São Paulo, para a troca do 
pavimento da rua Bernar-
dino de Campos.Pág. A5

Rua Jorge Tibiriçá 
ficará interditada 
até o próximo fim 

de semana

Divulgação

Divulgação
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Senado aprova MP de sorteios 
de prêmios na TV e rádio

O Senado aprovou ontem 
a Medida Provisória (MP) que 
libera a realização de sorteios 
de prêmios por emissoras de 
televisão e de rádio de todo 
o país e por organizações da 
sociedade civil. A matéria segue 
para sanção presidencial.

Conforme o texto aprovado, 
os participantes de tais sorteios 
ou concursos deverão fazer um 
cadastramento prévio, por apli-
cativo ou telefone, informando 
o CPF. Não será permitida a 
participação de menores de 
18 anos nas modalidades de 
distribuição de prêmios apro-
vadas pelo Congresso. O valor 
limite da premiação não poderá 
exceder R$ 10 mil por mês.

Os jogos de azar e bingo 
continuam proibidos. Além dis-
so, as premiações não podem 
ser em dinheiro e o público não 
pode ser cobrado em nenhuma 
quantia para participar. Os sor-
teios por emissoras de TV eram 
comuns até 1998, quando 
foram proibidos pela Justiça, 
após diversos questionamen-
tos de consumidores. A justiça 
entendeu que a prática era da-
nosa ao público, que chegava 
a se endividar por conta do alto 
custo das ligações telefônicas, 

geralmente interurbanas.
De acordo com o texto, 

qualquer emissora de TV ou 
rádio poderá distribuir prêmios 
mediante sorteio, vale-brinde, 
concurso ou afins. As orga-
nizações da sociedade civil 
poderão realizar o sorteio caso 
estejam relacionados com a 
finalidade da instituição – como 
a promoção da educação, da 
saúde, da segurança alimentar, 
do combate à pobreza ou do 
desenvolvimento econômico, 
entre outras.

Auxílio em meio à crise

O relator da MP no Senado, 
Omar Aziz (PSD-AM), acatou 
uma emenda do Cidadania para 
incluir as rádios comunitárias 
na lei. A líder do partido no 
Senado, Eliziane Gama (Cidada-
nia-MA), diz acreditar que essa 

Agência BRASIL

SEGUE PARA SANÇÃO

Divulgação

Saque imediato do FGTS 
deve ser declarado no 

Imposto de Renda

Parte dos 60,4 milhões de 
trabalhadores que retiraram até 
R$ 998 do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) no 
ano passado terá de acertar as 
contas com o Leão. O saque 
imediato deve ser informado 
na Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2020.

A obrigação vale apenas 
para quem recebeu mais de R$ 
28.559,70 em rendimentos tri-
butáveis em 2019 ou se enqua-
dra em qualquer outro critério 
para enviar a declaração. Caso 
o contribuinte esteja isento de 
Imposto de Renda, não precisa-
rá enviar o documento apenas 
por causa da ajuda do FGTS.

O saque imediato deve ser 
declarado no formulário de ren-
dimentos isentos e não tribu-
táveis, no item 4, que engloba 
indenizações por rescisão de 
contrato de trabalho, por planos 
de demissão voluntária, por aci-

dente de trabalho e saques do 
FGTS. Ao abrir o campo, o con-
tribuinte deve informar o valor 
sacado, escrevendo “Caixa Eco-
nômica Federal” e o número do 
Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) da instituição 
(003603050001-04).

Caso não tenha o compro-
vante de saque, o contribuinte 
pode pedir um extrato na página 
do FGTS na internet, na página 
da Caixa ou no aplicativo FGTS 
para dispositivos móveis.

As regras para o saque 
imediato são semelhantes às 
dos saques regulares, em que o 
trabalhador também precisa de-
clarar o valor retirado do FGTS. 
Além de demissões sem justa 
causa, o FGTS pode ser sacado 
em caso de término de contra-
to temporário, aposentadoria, 
rescisão por falência, doenças 
graves e mais dez situações. As 
regras do saque regular podem 
ser consultadas na página da 
Caixa na internet.

Agência BRASIL

RECEITA FEDERAL

Uma pesquisa realizada 
pela Apeti (Associação dos 
Profissionais e Empresas 
de Tecnologia da Informa-
ção) revelou que apesar do 
impacto nas finanças, 37% 
das empresas do setor em 
Rio Preto conseguiram fazer 
o lançamento de algum pro-
duto ou ferramenta durante 
a pandemia.

A Windsoft foi uma das 
que conseguiu fazer um 
lançamento durante esse 
período. “Colocamos um 
novo software no mercado 
na última sexta-feira. Já es-
távamos com o processo de 
desenvolvimento há algum 
tempo e deu tudo certo para 
lançarmos. Como foi algo 
recente, ainda não conse-
guimos fazer uma avaliação 
sobre esse lançamento”, ex-
plicou Gilson Carmo, diretor 
de negócios da empresa.

Ainda segundo o estu-
do da Apeti, 40,7% destas 
empresas afirmam que não 
lançaram nada ainda, mas 

Empresas de tecnologia investem 
em lançamentos em meio à crise

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

que tem o plano de fazer isso 
a curto prazo. Os produtos 
colocados no mercado nes-
se período são, na maioria, 
aplicações que atendem aos 
desafios do novo momento, 
como a necessidade de tra-
balho remoto e de mobilida-
de na entrega de produtos 
e serviços. “Isso ajudou as 
empresas a evitar demissões, 
pois 70% dos custos na área 
de tecnologia são com mão-
-de-obra”, comentou diretor-
-presidente da Apeti, Marcelo 
Lorencin.

Outro fator apontado pela 
pesquisa foi que 85% das 27 
empresas que participaram 
do estudo afirmaram estar 
com a totalidade da equipe 
em home-office. Cerca de 
40% apontam que a medi-
da, além da possibilidade de 
manter a empresa operando 
mesmo em meio à pandemia, 
trará redução de custo entre 
10 e 20%. “Acredito que ho-
me-office é um caminho sem 
volta. É claro que muitas em-
presas não vão colocar 100% 
da operação neste modelo 
quando a pandemia terminar. 

Deverá ser uma coisa mais 
hibrida”, comentou Lorencin.

Entre as medidas adotadas 
pelas empresas de tecnologia 
para uma boa adaptação da 

equipe ao trabalho em home 
office, estão o empréstimo de 
móveis e utensílios para os 
colaboradores, a participação 
em grupo de estudos sobre 

trabalho remoto promovido 
pela Apeti e o atendimento 
do RH aos trabalhadores, via 
chamada de vídeo, para dis-
cutir medos e anseios.

medida auxilia as empresas de 
radiodifusão em um momento 
de crise econômica.

“Essa matéria veio para 
acudir as emissoras de TV do 
país, pelo menos parte delas 
que experimentam situações de 
acomodação de mercado muito 
difíceis em virtude da crise eco-
nômica que já vinha e que agora 
se agravou com a situação da 
pandemia [do covid-19]. Tem 
uma grande queda de receita e 
esse projeto vem para atender 
a esta necessidade”, disse a 
senadora.

A medida está em vigor des-
de março, quando foi editada 
pelo governo federal. O texto 
foi ampliado pelos deputados, 
quando da passagem da MP 
pela Câmara dos Deputados. 
Inicialmente, a previsão de 
autorização não incluía organi-
zações da sociedade civil.

A empresa dirigida por Gilson Carmo lançou um software na sexta-feira passada (19)

Trabalhador com doença grave em atividade não tem isenção de IRPF

Os portadores de doenças 
graves, que continuarem traba-
lhando, não têm direito a isen-
ção do Imposto de Renda (IR), 
decidiu ontem (24) a 1ª Seção 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que estabeleceu uma 
tese a ser aplicada em todos os 
processos sobre o assunto.

Por maioria, os ministros 
entenderam que a isenção de 
imposto de renda se aplica 
somente aos aposentados e 

aos reformados em virtude da 
doença grave ou de acidente 
em serviço, de acordo com a Lei 
7.713/1988.

A lista de doenças graves 
abarcadas pela decisão inclui 
câncer, tuberculose, hanseníe-
se, mal de Parkinson, esclerose 
múltipla, cardiopatia grave e 
síndrome da imunodeficiência 
adquirida (Aids), entre outras.

O STJ declarou a impossibi-
lidade de isenção de IR para as 
pessoas em atividade depois 
de o Supremo Tribunal Federal 

(STF) ter decidido, em abril, 
ser constitucional o trecho da 
lei que limita o benefício aos 
aposentados.

O relator do assunto no STJ, 
ministro Og Fernandes, destacou 
que, mesmo depois da deci-
são do Supremo, ainda assim 
persistiam entendimentos em 
instâncias inferiores permitindo 
a extensão do benefício aos tra-
balhadores ativos, com base em 
uma interpretação ampla da lei.

Para Fernandes, cujo enten-
dimento prevaleceu, o Código 

Tributário Nacional (CTN) não 
dá margem para o juiz “estender 
os efeitos da norma isentiva, 
por mais que entenda ser uma 
solução que traga maior justiça 
do ponto de vista social”, disse 
ele. “Esse é um papel que cabe 
ao Poder Legislativo, e não ao 
Poder Judiciário”, acrescentou.

Ele refutou ainda outro argu-
mento comum que resultava na 
concessão da isenção, o de que 
o avanço da medicina acabou 
por permitir que os portadores de 
doenças graves não precisem se 

Agência BRASIL

DECISÃO JUDICIAL

A cobertura vacinal contra 
a gripe em Rio Preto che-
gou a 93,19%, equivalente a 
120.452 pessoas dos grupos 
prioritários com meta imuniza-
das. O índice é superior ao do 
Brasil, que está em 86,59%, e 
ao do estado de São Paulo, com 
86,42%. No entanto, a cinco 
dias do fim da campanha, qua-
tro grupos ainda não atingiram 
a meta de 90% estipulada pelo 
Ministério da Saúde.

Entre as crianças, a cober-
tura vacinal está em 66,34%. 
Em seguida, o grupo das ges-
tantes está com cobertura de 
58,31%. Entre os adultos de 
55 a 59 anos, que entraram na 
estratégia da campanha este 
ano, a cobertura vacinal está 
em 55,29%. A pior cobertura 
da campanha, até agora, é 
do grupo das puérperas, com 
53,68%. Nos idosos, a cober-
tura segue em alta: 116,47% 
foram imunizados. Entre os pro-
fissionais de saúde de Rio Preto, 
a adesão também permanece 
alta: 113,18%.

Somando as doses adminis-
tradas para os grupos com meta 
e os sem meta de vacinação, 
Rio Preto imunizou 164.711 
pessoas. A campanha segue 
até a próxima terça-feira, 30 
de junho. Quem faz parte de 
um dos grupos prioritários da 
campanha ainda não se vacinou 
deve procurar uma escola ou 
equipamento público, onde es-
tão as salas de vacina. O horário 
de funcionamento é de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Cobertura vacinal 
contra a gripe 
em Rio Preto 

chega a 93,19%
Da REDAÇÃO

PREVENÇÃO

afastar e continuem trabalhan-
do, motivo pelo qual a legislação 
deveria ser interpretada à luz da 
nova realidade.

Og Fernandes destacou que, 
desde 1988, já houveram duas 
modificações legislativas no 
trecho da lei sobre o assunto, 
sempre mantendo a restrição 
do benefício aos aposentados. 
Por isso, não caberia ao Judi-
ciário dar outra interpretação 
mais ampla, argumentou. Ele 
foi acompanhado pela maioria 
da 1ª Seção do STJ.

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), com sede 
em Porto Alegre, rejeitou um 
recurso da defesa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
para anular a decisão que de-
terminou o bloqueio de bens da 
ex-primeira dama Marisa Letícia, 
que morreu em 2017. 

No mesmo ano, o bloqueio 
de bens de Lula e de sua fa-
lecida esposa foi determinado 
pelo então juiz Sergio Moro 
para garantir a reparação de 
danos à Petrobras em razão da 
condenação do ex-presidente no 
processo do apartamento tríplex 
no Guarujá (SP). 

Ao julgar o caso, na sessão 
de ontem (24), o TRF4 entendeu 
que outros dois recursos sobre a 
mesma questão foram rejeitados 
e é preciso aguardar o julgamen-
to definitivo dessas ações. 

A defesa de Lula alegou que 
não há motivos para a manu-
tenção do bloqueio porque o 
ex-presidente não foi indiciado 
no inquérito da Polícia Federal 
(PF) que apura as palestras 
proferidas por ele. Os recursos 
bloqueados foram obtidos por 
meio das palestras, segundo os 
advogados. 

TRF4 nega 
desbloqueio 

de bens da ex-
primeira dama 
Marisa Letícia

Agência BRASIL
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Bobagem
Eleitores consultados 

acham uma ‘bobagem’ adiar 
o processo eleitoral devido 
à pandemia. As seções de 
votação, segundo eles, são 
mais seguras que os super-
mercados que funcionam 
normalmente desde o come-
ço da pandemia. “No local de 
votação só entra um eleitor 
por vez”, lembra José Cal-
deira da Silva. Os eleitores 
dizem ainda que é só adotar 
as medidas de segurança, 
por exemplo, marcação no 
solo sinalizando o distan-
ciamento nos acessos aos 
ginásios onde são instaladas 
as urnas. Faz sentido e só 
precisa ter disciplina!

Vassoura
Quando foi eleito presi-

dente da República usando a 
vassoura para impressionar 
o povo, em 3 de outubro de 
1960, com 5,6 milhões de 
votos, Jânio Quadros rece-
beu a maior votação obtida 
por um candidato até então 
no Brasil. Com essa votação, 
hoje, ele não se elege sequer 
senador por São Paulo. O 
eleitorado do País já supera 
aos 148 milhões. O número 
de eleitor também aumentou 
de forma significativa em Rio 
Preto, cerca de 330 mil. O 
campo, portanto, é vasto 
para os pré-candidatos que 
queiram a Prefeitura ou vaga 
no Legislativo.

Discorda
O vereador Jorge Menezes (DEM) (foto) diz que é fa-

vorável ao adiamento das eleições, como prevê proposta 
de emenda constitucional aprovada pelo Senado. “Se não 
adiar vai atrapalhar os candidatos, que não podem manter 
contato com os eleitores para falar de seus planos por 
causa da pandemia”, relata o democrata. O calendário 
atual prevê eleições para 4 e 25 de outubro. A proposta 
posterga para 15 e 29 de novembro, 42 dias a mais. 
Ainda não há consenso na Câmara, porque um grupo de 
deputados quer manter o atual calendário.

Elevado
O governo do Estado 

divulga novo decreto, hoje, 
e o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) espera que Rio Preto 
continue na fase laranja. A 
expectativa dele é que tudo 
avance em direção à norma-
lidade, que a arrecadação 
se normalize para que todos 
os serviços sejam prestados 
à população. A gerente da 
Vigilância Epidemiológica, 
Andréia Negri, diz que, de-
pois que o infectado pela 
Covid-19 é transferido para 
UTI com objetivo de receber 
tratamento adequado, o 
índice de morte é de 33%. 
O índice de óbito, portanto, 
é elevado.

Enigmático
A dúvida ainda continua 

na cabeça de adversários 
políticos se Valdomiro Lopes 
(PSB) será ou não candida-
to a prefeito nas próximas 
eleições. Por ser um político 
com ação enigmática, ad-
versários sempre ficam com 
um pé atrás porque entende 
que, a qualquer momento, 
o ex-prefeito pode expor 
as garras. A desistência de 
João Paulo Rillo (PSOL) em 
disputar o cargo, por exem-
plo, fez aumentar ainda mais 
essa dúvida na cabeça dos 
desconfiados adversários. 
Fato: em se tratando de 
política, não dá para duvidar 
de nada…

Vinte
A presidente do PSOL, 

Luciana Fontes, diz que já 
definiu 20 pré-candidatos 
que vão disputar cadeiras 
na Câmara. Faltam seis: 
“A chapa será completa”. 
Como abriu mão de dis-
putar o cargo de prefeito, 
o ex-deputado João Paulo 
Rillo está cotado concorrer 
ao Legislativo, inclusive, 
Marco Rillo admite que 
pode abrir mão de disputar 
a reeleição para apoiar o 
filho. Em relação ao pré-
-candidato a prefeito para 
representar a frente de 
esquerda, Luciana diz que 
não tem nada definido, po-
rém, vereador Marco Rillo 
está cotado.

Convencer
Ministros do STF têm 

conversado com deputados 
do centrão com o objetivo 
de convencer o grupo para 
votar a favor da emenda 
constitucional, que poster-
ga as eleições para 15 e 
29 de novembro, primeiro 
e segundo turnos, res-
pectivamente. Deputados 
do PP, Republicanos e do 
PL são contra a proposta 
aprovada pelo Senado. Se 
a proposta for engavetada 
pela Câmara, os ministros 
do STF terão que decidir, ou 
seja, fazer o papel de legis-
ladores. O grupo defende 
interesses de prefeitos de 
suas bases, que são contra 
a proposta.

Ocorrência
Deputados profetizam maior ocorrência dos crimes 

conhecidos como pornografia de vingança e importuna-
ção sexual durante o isolamento social decorrente da 
pandemia do novo Coronavírus e apresentam propostas 
para aumentar as penas para os delitos, com o objetivo 
de inibi-los. Os crimes foram incluídos no Código Penal há 
menos de dois anos pela Lei de Importunação Sexual. O 
projeto aumenta a pena do crime de divulgação de cena 
de estupro ou de pornografia sem consentimento da vítima 
para reclusão de três a seis anos.

Nesta sexta-feira (26), o 
governo do Estado de São 
Paulo divulga o novo quadro de 
faseamento das regiões dentro 
do Plano São Paulo.

Existe uma expectativa que 
Rio Preto se mantenha na fase 
Laranja após as falas feitas na 
coletiva do governo de Estado 
desta quinta-feira (25), nas 
falas do Secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi e da secretária de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado, Patrícia Ellen. Am-
bos citaram algumas regiões 
poderão regredir para a fase 
Vermelha, mas a região de Rio 
Preto não foi mencionada.

As regiões que poderão ir 
para a fase Vermelha são as 
de: Franca, Piracicaba e Araça-
tuba. Em todas elas, segundo 
o que foi divulgado pela secre-
tária, houve alta no número 
de casos, de internações e de 
óbitos nas últimas semanas. 
“Nos sempre lembramos que 
as internações são o nosso 
principal balizador”, salientou 
Patrícia, se referindo a um dos 
itens que levam em conta o 
faseamento da região no Plano 
São Paulo.

Regra – As regras que 
determinam se a região se 
mantém onde está no fasea-
mento ou se é rebaixada leva 
em consideração: média da 
taxa de ocupação de leitos de 

UTI exclusivas para pacientes 
com Coronavírus, número de 
novas internações no mesmo 
período e o número de óbitos. 
Essa avaliação é feita a cada 
sete dias governo do Estado.

Expectativa – A expectativa 
por parte de membros do Comi-
tê Gestor do Enfrentamento do 
Coronavírus é que a cidade deve 
se manter na fase Laranja. Na 
última terça-feira (23), o secre-
tário de Saúde, Aldenis Borim, 
afirmou que Rio Preto deve 
permanecer na fase Laranja por 
conta da estrutura hospitalar 
que foi criada nestes meses. 
Ele lembra que em março a 
cidade não tinha nenhum leito 
para Covid e, atualmente, são 
400 leitos de enfermaria e 200 
leitos de UTIs. Nesta mesma 
vertente, o assessor especial 
da Secretaria de Saúde, André 
Baitelo, também salientou que 
não acredita no retrocesso para 
a fase Vermelha por conta dos 
leitos que Rio Preto possui.

Hoje, Rio Preto tem uma 
média de 15 leitos de UTI para 
cada 100 mil habitantes e a 
recomendação é de 5 leitos 
para cada 100 mil.

Manutenção na fase Ver-
melha – O secretário de Desen-
volvimento Regional alertou que 
a alta dos casos em quatro das 
cinco regiões que hoje estão na 
fase Vermelha devem manter as 
mesmas estagnadas. São elas 
Barretos (incluindo Olímpia), 
Presidente Prudente, Marília e 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto deve se 
manter na fase Laranja 
por mais uma semana

EXPECTATIVA

Expectativa se deve ao número de leitos hospitalares disponíveis

Cláudio LAHOS

PLANO SÃO PAULO

Atem consegue na justiça direito de fazer eleição para do Conselho do Fundeb

O juiz da 1º Vara da Fazen-
da, Marco Aurélio Gonçalves, 
anulou nesta quinta-feira (25) o 
ato administrativo da Secretaria 
de Educação de Rio Preto que 
promoveu, no último trimestre 
do ano passado, a escolha dos 
novos membros do Conselho 
do Municipal Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação).

A ação foi proposta pela 
Atem (Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação), que ques-
tiona a sua legitimidade de or-
ganizar o processo eleitoral para 
a indicação dos representes dos 
trabalhadores da rede municipal 
de ensino no Conselho.

Segundo Fabiano Jesus, 
diretor da Atem, inicialmente a li-
minar que eles buscaram no ano 
passado não aconteceu. No en-
tanto, agora, em decisão final na 
1º instancia, o juiz determinou a 
nulidade parcial dos atos da Se-
cretaria que impossibilitaram que 
a Atem promovesse a eleição 
para a escolha os representantes 
dos professores e dos servidores 
do setor administrativo no Con-
selho do Fundeb.

“Agora, com a decisão, o 
juiz anulou o ato administrativo 
e possibilitou que o sindicato 
faça a eleição para a escolha 
dos membros do Conselho que 
representam os servidores da 
Educação”.

O processo de escolha dos 
novos membros teve início em 
julho e foi até setembro. No co-

meço de outubro, a composição 
do novo Conselho do Fundeb foi 
indicada.

Jesus salienta que a Atem foi 
formalmente reconhecida como 
sindicato e, com isso, é consi-
derada representante legal dos 
servidores municipais da Educa-
ção. No meio do ano passado, 
eles deveriam ter organizado o 
processo eletivo da escolha dos 
membros do Conselho entre 
os professores e servidores da 
Educação da área administrativa.

Em trecho do despacho, o juiz 
define “impõe-se a anulação de 
parte do Comunicado SME n.º 
072-2019 (no que se refere ao 
processo eletivo organizado pela 
Secretaria da Educação para 
escolha dos representantes dos 
professores e dos servidores 
técnico-administrativos)”.

E por último, ainda no des-
pacho, esclarece “julga-se par-
cialmente procedente o pedido 
deduzido na inicial para reco-
nhecer a nulidade dos atos que 
impossibilitaram à parte reque-
rente indicar, após processo 
eletivo por ela organizado, os re-
presentantes dos professores e 
dos servidores técnico-adminis-
trativos do “Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação”, finaliza 
o magistrado.

Em nota, a Secretaria de 
Educação informou que vai 
aguardar a notificação judicial 
para realizar encaminhamento à 
Procuradoria Geral do Município 
para a devida análise.

Sergio SAMPAIO

Rodrigo Garcia assina convênio com 
Funfarme para combate à Covid-19

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) vai estar em Rio 
Preto neste sábado (27) para 
assinatura um convênio do 
governo do Estado com Fun-
farme (Fundação Faculdade 
de Medicina), que terá como 
objetivo a destinação de verbas 
para ações de custeio a própria 
Fundação para o combate ao 
Covid-19 e atendimento a pa-
cientes.

Inauguração Virtual – O 
vice-governador fará a inaugu-
ração das novas enfermarias 
de Covid-19 que foram insta-
ladas nos andares 3º e 4º do 
bloco C do Hospital de Base. 
A solenidade será virtual para 
preservar segurança de todos. 
A cerimônia vai ocorrer no Cen-
tro de Convenções da Famerp 
(Faculdade de Medicina) com 
um número restrito de convi-
dados.

Sergio SAMPAIO

Discorda
O vereador Jorge Menezes (DEM) (foto) diz que é fa-

é elevado. de nada…

Registro. Por outro lado, segun-
do o próprio Vinholi, Ribeirão 
Preto mostrou uma melhora, 
mas ele não quis adiantar se a 
região poderá se reclassificada 
para a fase 2 (Laranja). “A me-
lhora dos números foi nítida, o 
que corrobora com a necessida-
de de aumentar as restrições, 
quando temos uma evolução da 
pandemia, crescente naquela 
região” afirmou Vinholi.

Alerta – O alerta feito para 
as regiões de Campinas e So-

rocaba, que atualmente estão 
na fase Laranja, mas poderiam 
ir para a fase Vermelha por 
estarem apresentando núme-
ros preocupantes surtiu efeito, 
segundo Vinholi. Na última 
sexta-feira (19), o governo 
fez diversas recomendações e 
muitos prefeitos as seguiram, 
não somente as duas cidades 
sedes. Com isso, os números 
que serão apresentados devem 
melhorar, demostrando que a 
atitude de fechar o cerco no que 
diz respeito a prevenção estaria 
dando certo.

Olímpia espera ser classificada para fase laranja 

No início deste mês, quando 
Olímpia foi classificada na fase 
Vermelha do Plano São Paulo, 
os comerciantes precisaram 
baixar novamente as portas. 
Mesmo com ação no Tribunal 
de Justiça (TJ), a prefeitura do 
município não conseguiu rever-
ter a situação. A esperança é 
que no pronunciamento desta 
sexta-feira (26), o governo do 
Estado promova mudanças no 
faseamento e inclua Olímpia 

na lista.
A prefeitura de Olímpia afir-

mou que mostrou dados que 
comprovam o controle da situ-
ação no município. Porém, sabe 
que a possibilidade de mudança 
de fase depende de um quadro 
regional, cujo monitoramento é 
de responsabilidade do Governo 
do Estado.

Em uma coletiva de im-
prensa realizada na quinta-feira 
(25), Marcos Vinholi, secretário 
de desenvolvimento regional 
afirmou que a situação de 

Barretos – região onde Olímpia 
pertence – ainda é crítica, o que 
pode ser um empecilho para que 
Olímpia deixe a fase Vermelha.

“A gente consegue enxergar 
naqueles que agiram no mo-
mento adequado uma melhora, 
caso de Campinas, Sorocaba, 
Ribeirão Preto. Em Prudente, 
Barretos, Registro e Marília, 
nós vamos trazer amanhã (sex-
ta-feira) os números fechados, 
mas ao longo dos últimos dias 
a situação veio se agravando”, 
afirmou.

Isabela MARTINS
Divulgação

Cerimônia ocorre no Centro de Convenções da Famerp

Foto: Governo do Estado de São Paulo
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Transcrevo na íntegra a 
carta de uma ex tentante da 
América do Norte e agora 
mãe de trigêmeos…

“Eu odiava você. Você 
rouba sonhos. Você parte 
corações. Você traz luto. 
Você consome vidas. Você 
é a razão pela qual eu não 
consegui engravidar por con-
ta própria. Você afundou meu 
coração em pura angústia 
por não conseguir ser mãe 
como a maioria das mu-
lheres pode. Você me disse 
que meu corpo não era bom 
o suficiente. Você pode ter 
sido uma grande parte da 
minha história, mas não me 
definiu. E nesta data, dois 
anos atrás, eu chutei o seu 
traseiro. Eu venci você. Eu 
mostrei que há como vencer 
a infertilidade e Deus plantou 
vida em meu útero.

Infertilidade, você trouxe 
tanta coisa consigo quando 
entrou na minha vida. Não 
é que eu apenas não con-
seguia engravidar. Você me 
trouxe mais lágrimas do que 
eu imaginei ser possível. Por 
sua causa, eu deitei no chão 
do meu banheiro me sentin-

do completamente vazia incon-
táveis vezes após um teste de 
gravidez negativo. Repetidas 
vezes eu tive que suportar 
injeções, hematomas e todo 
tipo de medicamentos porque 
quando você é infértil e você 
procura por tratamento, você 
tem que estar disposta a isso. 
Você é cara e exaustiva física, 
emocional e mentalmente. 
Infertilidade, você afogou meu 
coração em decepção e ago-
nia. E sinceramente, foi muito 
doloroso todas as vezes que 
eu ouvi as palavras “estou 
grávida” de alguém que não 
era eu. E no entanto, no meio 
de tudo isso, você me trouxe 
esperança.

Por mais que eu odiasse 
você, Infertilidade, eu também 
estou agradecida que você fez 
parte da minha história. Você 
me fez mais forte. Mesmo 
antes de ficar grávida, minha 
força estava crescendo. Eu não 
só me sentia a Mulher Mara-
vilha depois de todas aquelas 
injeções, medicamentos, exa-
mes de sangue, consultas, eu 
também encontrei minha força 
emocional. Eu aprendi a ser 
valente e trilhar nossa história 

com fé, confiando que Deus 
sabia de cada detalhe melhor 
que eu. Eu aprendi a ser co-
rajosa quando meu marido me 
dava injeções de progestero-
na, que doíam de um jeito que 
você mal pode imaginar, todos 
os dias, por dois meses, para 
que eu pudesse engravidar e 
continuar grávida. Eu nunca 
imaginei que seria rotulada 
como infértil. Ainda assim, 
Infertilidade, é por sua causa 
que eu pude ser uma mãe para 
Charlize, Sawyer e Jax. Esse 
amor que eu experimento com 
eles é absolutamente inegável. 
É o maior sentimento do mun-
do e se você não fizesse parte 
da minha história, eu estaria 
perdendo um papel verdadei-
ramente honrado como mãe 
deles. É por sua causa que 
há dois anos me encontrei 
deitada na maca, em uma 

          Tão preocupante quanto as doenças cardíacas e cerebrais, 
o acometimento patológico da artéria aorta exige atenção 

especial tanto do paciente quanto da equipe médica“
”

Querida Infertilidade

clínica médica, esperando que 
preciosos e perfeitos embriões 
fossem transferidos para meu 
útero. Infertilidade, Deus usou 
você em minha vida para criar 
uma plataforma para minha 
história e alcançar os corações 
das pessoas que estavam 
passando pela mesma dor 
que eu. E é por sua causa que 
eu tenho uma compreensão 
maior do que realmente é a 
esperança.

Infertilidade, eu não odeio 
você, não mais. Deus fez algo 
lindo emergir das cinzas. A 
esperança não desaponta. Es-
perança é ter fé no que parece 
impossível. É confiar em Deus 
quando parece impossível. 
Minha jornada na maternida-
de não seria a mesma sem 
esperança. Infertilidade, hoje, 
quando eu realmente reflito 
sobre esses anos em que você 

Rio Preto confirma cinco mortes 
e 20 casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou, nesta 
quinta-feira (25), mais 20 ca-
sos da Covid-19, nas últimas 
24 horas. Com isso, a cida-
de chega à marca de 2.016 
pessoas diagnosticadas com 
a doença. Também foram re-
gistradas mais cinco mortes na 
cidade. Agora, Rio Preto possui 
65 óbitos em decorrência do 
Coronavírus.

Pela manhã, durante a live, 
a Secretaria de Saúde divul-
gou a morte de uma mulher 
de 79 anos, que apresentava 
comorbidades. Já durante à 

tarde, mais quatro óbitos por 
Coronavírus no foram divulga-
dos. Os pacientes são homens 
com idades de 59, 60, 77 e 
90 anos.

Entre os pacientes que con-
traíram a Covid-19, 1.266 
estão recuperadas da doença, 
o que representa 63% de cura-
dos. De acordo com a Secre-
taria de Saúde, 206 pessoas 
estão internadas, sendo 90 na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 116 na enfermaria.

A gerente da Vigilância Epi-
demiológica, Andreia Negri, 
ressaltou durante a transmissão 
dos dados pela Internet, que 
o número de casos graves da 
doença tem aumentado. “A 

Tatiana PIRES e Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

pessoa quando tem um sinto-
ma mais intenso, como além 
da febre, tosse e coriza, ela 
também apresenta falta de ar 
e fadiga. Quando esse paciente 
interna, a probabilidade de que 
seja Coronavírus aumenta cinco 
vezes em relação aos casos 
leves. Na semana passada, 
foram 17% de positividade de 
casos leves e, entre os casos 
graves, quase 60% das interna-
ções foram de casos positivos. 
A gravidade da doença vem 
aumentado. Dentre as inter-
nações, a gente tinha poucos 
casos que acabavam confirma-
dos de Coronavírus. Agora, mais 
da metade das internações por 
Síndrome Respiratória Aguda Rio Preto ultrapassou os dois mil casos de Coronavírus

Divulgação

Casos de Covid no interior 
foram 28,7% superiores 

aos registrados na capital
Os dados apresentados nes-

ta quinta-feira (25) pelo governo 
paulista, por meio da Secretaria 
de Saúde e do Centro de Contin-
gência do Coronavírus, ligam o 
alerta Vermelho de todos os mu-
nicípios do interior do Estado.

Em apenas quatro dias, o 
percentual de novos contamina-
dos fora da capital praticamente 
dobrou em relação ao mesmo 
índice da semana anterior. De 
acordo com dados da Secre-
taria de Saúde e do Centro de 
Contingência, entre os dias 14 e 
20 de junho o interior registrou 
17.932 novas contaminações 
por Coronavírus, enquanto na 
capital o total foi de 15.342. 
Assim, o avanço da pandemia 
fora da capital foi 14,5% maior.

Já nesta semana, apenas no 
intervalo entre domingo (21) e 
quarta-feira (24) o interior viu 
10.752 novas confirmações de 
casos, ante 7.670 na capital. 
Em apenas quatro dias, a pan-
demia avançou 28,7% fora da 
cidade de São Paulo. Também 
pela primeira vez, o número ab-
soluto de mortes por COVID-19 
no interior (6.677) superou o 
da capital (6.675) ao longo da 
pandemia.

“A diferença é muito grande 
nessa taxa de incidência de 

casos. Isso nos leva a projetar o 
aumento significativo que tere-
mos no interior do Estado”, afir-
mou João Gabbardo, secretário 
executivo do Centro de Contin-
gência. “A taxa de transmissibi-
lidade tende a reduzir bastante 
na capital e aumentar no interior 
do Estado”, acrescentou.

O secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco Vinholi, 
também reforçou a preocupação 
com o agravamento da pande-
mia fora da capital. “A aceleração 
tem se dado em novos casos e 
também em óbitos. Nós temos 
alertado o interior e apoiado 
com aumento da capacidade 
hospitalar em todo o território 
do Estado”, disse.

Região – Os números da 
DRS XV (regional Rio Preto) em 
relação ao Covid traz nesta quin-
ta (25) um total de 5.272 casos 
de confirmados e 175 óbitos.

Rio Preto – No caso na ci-
dade de Rio Preto, nesta quinta 
(25), com os dados atualizados 
pela Prefeitura local são 2.016 
casos confirmados e 65 óbitos. 
Fazendo a mesma comparação 
dos dados do último sábado dia 
20, verifica-se a confirmação 
desta tendência de alta nos 
números – eram 1.757 confir-
mados e 53 óbitos na ocasião.

Sérgio SAMPAIO

ALERTA SENTENÇA

A secretaria de Saúde de 
Olímpia informou nesta quin-
ta-feira (25) que, nos últimos 
dois dias, confirmou oito ca-
sos de Covid-19. Os pacientes 
são três mulheres, de 37, 54 
e 73 anos, e cinco homens, 
de 30, 36, 52, 68 e 68 anos. 
Nenhuma nova internação foi 
registrada

Com as atualizações, Olím-
pia possui 121 casos confir-
mados, com 86 curados. Dois 
pacientes ainda permanecem 
internados na Santa Casa, um 
deles está na UTI. A cidade 
registra três óbitos.

Olímpia registra 
oito novos casos 

de Covid-19

Isabela MARTINS

REGIÃO

PANDEMIA

Grave, podemos considerar que 
tem sido por Coronavírus”.

Foram atendidos 17.844 
pacientes com estado gripal. 
Nesse grupo, 11.889 foram 
testados e 9.873 deram nega-
tivo para a doença.  Do total, 
357 pessoas infectadas são 
profissionais da saúde, ou seja, 
18%. O coeficiente de incidên-
cia é de 437 casos a cada 100 
mil habitantes.

O levantamento divulgado 
pela Secretaria de Saúde de Rio 
Preto é referente aos pacientes 
que moram na cidade. Morado-
res de outras cidades que fazem 
tratamento em Rio Preto entram 
na contagem de casos e óbitos 
de seus respectivos municípios.

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

fez parte da minha vida, eu só 
posso dizer, obrigada.

Sinceramente,
Mamãe esperançosa.”

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana.

Correios terá que pagar R$ 200 mil 
a sindicato para compra de EPIs

O juiz da 4ª Vara do Trabalho 
de São José do Rio Preto, Júlio 
César Trevisan Rodrigues, deu 
ganho de causa parcial à ação 
proposta pelo Sindicato dos Tra-
balhadores dos Correios de Rio 
Preto em decisão proferida na 
última terça-feira (23).

Na decisão, o juiz determina 
que a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos pague uma 
multa de R$ 200 mil em favor 
do sindicato de trabalhadores, 
valor que será usado de forma 
integral para a compra de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Indi-
vidual), que serão fornecidos aos 
trabalhadores da empresa.

Segundo Sérgio Pimenta, di-
retor do sindicato, essa decisão é 
importante, pois demonstra que a 
justiça entendeu que a empresa 
não cumpre os requisitos neces-
sários para preservar a saúde e 
segurança do trabalhador neste 
tempo de pandemia. “O mais 
importante para nós com essa 
decisão é preservar e integridade 
física e a saúde dos trabalhado-
res, dos familiares e clientes”, 
salientou Pimenta.

Na mesma ação, outro item 
concedido pelo juiz foi a proibição 
de qualquer tipo de desconto aos 
trabalhadores que durante um pe-
ríodo foram afastados, continuam 
afastados ou estejam atuando por 
teletrabalho por conta da pande-

mia do Coronavírus.
Em trecho da decisão, o juiz 

salienta que: “determino à ré que 
se abstenha de realizar descontos 
indevidos nos salários de seus 
empregados que se enquadrem 
nas letras a4, a5 e a6 – da decisão 
de tutela, bem como de iniciar 
procedimentos administrativos em 
razão de ausências justificadas 
pelo teletrabalho ou afastamen-
tos por Coronavírus, sobretudo 
porque a tutela foi deferida sem 
qualquer prejuízo da remuneração, 
sob pena de multa diária, ora 
fixada, de R$500,00, por empre-
gado atingido, até o limite de R$ 
200.000,00”.

Segundo Pimenta, muitos 
trabalhadores que fazem o teletra-
balho estavam sendo prejudicados 
com o desconto de adicionais que 
recebiam rotineiramente antes da 
pandemia.

Reembolso – No que diz 
respeito à devolução do que foi 
descontado indevidamente, o juiz 
determinou que os valores devem 
ser apurados e juntados a ação 
posteriormente pelo sindicato, que 
deverá juntar estes documentos a 
liquidação final.

Pimenta afirma que a empresa 
estava descontando os adicionais, 
como por exemplo, o carteiro 
ganha uma adicional de atividade 
externa, como o mesmo não esta-
va indo para rua, a empresa estava 
descontando. Ele salienta que foi a 
empresa que abriu a possiblidade 

Sérgio SAMPAIODivulgação deste trabalho remoto e depois 
decidiu começar a descontar es-
tes adicionais. “O juiz mandou a 
empresa devolver esses valores”, 
diz o sindicalista.

Em Rio Preto, segundo Pimen-
ta, existem aproximadamente 100 
pessoas no trabalho remoto, isso 
porque uma grande parte dos fun-
cionários são antigos de empresa. 
Uma boa parte deles entrou no 
concurso na década de 80. “Mais 
de 70% dos trabalhadores que 
entraram nesta época têm mais 
de 50 anos”, enfatizou Pimenta.

Por meio de sua assessoria, 
os Correios informaram que ainda 
não foram notificados oficialmen-
te. “Adotamos sucessivas medidas 
de proteção à saúde dos empre-
gados, clientes e fornecedores 
em função da pandemia do novo 
Coronavírus. Além de intensificar 
as orientações ao efetivo quanto 
aos cuidados básicos de higiene 
e procedimentos de limpeza dos 
ambientes e equipamentos, todos 
os empregados têm acesso a ál-
cool em gel e máscaras laváveis. 
Foram instalados, ainda, painéis 
de acrílico em mais de cinco mil 
guichês de atendimento e tam-
bém está sendo providenciada a 
vacinação contra gripe para todos 
os empregados. Dessa forma, a 
estatal tem garantido a prestação 
dos serviços postais, considera-
dos essenciais pelo Decreto nº 
10.282/2020 da Presidência da 
República”.
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Polícia Ambiental apreende arma, munições 
e aves silvestres mantidas em cativeiro

Durante patrulhamento 
na cidade de Mirassol, uma 
equipe da Polícia Ambiental 
suspeitou de uma residência 
onde avistaram várias gaiolas 
na parede. Após consulta aos 
sistemas, os policiais não foi 
localizaram cadastro de cria-
dor naquele imóvel.

Após contato com a mora-
dora, ela alegou que as aves 
pertencem a seu marido. 
Durante a busca domiciliar, 
autorizada pela moradora, 
os policiais encontraram 35 
aves nativas mantidas irregu-
larmente em cativeiro. Entre 
elas, algumas espécies raras 
como: Nero, Guaxe, Tejo e Bi-
cudo. A situação se configurou 
como crime ambiental, pois o 
morador não tinha autorização 
para manter as aves em ca-

tiveiro. Os policiais também 
encontraram um tatu galinha, 
que estava no congelador da 
geladeira, uma espingarda 
e 10 munições em outro 
cômodo.

Como o responsável não 
se apresentou, sua esposa 
foi conduzida à delegacia 
onde foi elaborado boletim de 
ocorrência por porte de arma 
de fogo de calibre permitido e 
munições.

O morador terá que pagar 
duas multas. Uma de R$18 
mil, por manter espécies 
nativas em cativeiro, e mais 
R$ 500 por manter carne de 
animal silvestre. Além disso, 
ele responderá por Após se-
rem avaliadas por profissional 
competente, as aves foram 
soltas em seu habitat natural.

A Polícia Ambiental solicita 
que a população que denuncie 
os crimes ambientais através 
do telefone (17) 3201-3600.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Policiais Ambientais apre-
enderam 35 aves silves-
tres mantidas em cativeiro 
em Mirassol

Motociclista morre após 
acidente com caminhão 

No início da tarde desta 
quinta-feira (25), o motociclista 
José Luis Ferreira de Lima, 43, 
morreu em um acidente com 
um caminhão na avenida Go-
vernador Adhemar Pereira de 
Barros, via de acesso à rodovia 
Assis Chateaubriand (SP-425), 
em Olímpia.

De acordo com as informa-
ções da polícia, o motorista do 
caminhão informou que dirigia 
sentido Olímpia quando chegou 

em uma rotatória e viu o moto-
queiro aguardando para fazer o 
cruzamento. Ainda de acordo 
com o motorista do caminhão, a 
vítima cruzou a pista de repente 
e ele não teve tempo de desviar 
e colidiu com a moto. Após o im-
pacto, o motociclista foi arrasto 
cerca de 15 metros.

Os bombeiros e o SAMU de 
Olímpia chegaram rapidamente 
ao local, mas o motociclista 
já havia falecido. O corpo será 
encaminhado para o IML de 
Barretos.

Isabela MARTINS

OLINDA MENDES CAMACHO – Falecida 
no dia 25/06/2020 aos 95 anos de idade. Era 
viúva de Olivio Gomes Camacho, deixando 
os fi lhos: Odair e Olga. Sepultamento ocorreu 
no dia 26/06/2020 às 10h, saindo do velório 
para o cemitério São João Batista.

MARIA THOMAZZIA DA SILVA ROSA 
– Falecida no dia 25/06/2020 aos 95 anos 
de idade. Era viúva de José Antônio Rosa, 
deixando os filhos: Benedita, Aparecida, 
Lúzia, Oscar, Orlando, Iraci, Nirce e Orlanda 
(falecida). Sepultamento ocorreu no dia 
25/06/2020 às 14h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

JOSÉ DOS SANTOS PETRINO – Falecido 
no dia 25/06/2020 aos 90 anos de idade. Era 
viúvo de Nadir Rosa Petrino, deixando os 
fi lhos: Marina, João, Luiz, Maria, Maria de 
Lourdes, Sueli e José Carlos. Sepultamento 
ocorreu no dia 25/06/2020 às 17h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Professor percebe ‘golpe do 
veículo’ e consegue evitar prejuízo

Mais uma vítima caiu no 
golpe aplicado por meio do site 
de vendas OLX. Dessa vez, a ví-
tima, um professor, de 37 anos, 
tentou comprar um veículo, 
Toyota Corolla, por R$ 28 mil, 
valor abaixo do preço de mer-
cado. O professor procurou a 
Polícia Civil, na quarta-feira (24) 
para denunciar o estelionato.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, depois de se 
interessar pelo anúncio de 
venda de do carro, o professor 
entrou em contato via What-
sApp com o suposto vendedor, 

que disse que o veículo estava 
com um amigo dele, que não 
estaria conseguindo pagar as 
prestações, por isso preferia 
vendê-lo. O golpista indicou o 
endereço, uma casa no Parque 
da Liberdade. A vítima chegou a 
pesquisar com um despachante 
se o veículo tinha pendências 
de documento e também o 
levou para a avaliação de um 
mecânico.

Na negociação, ainda se-
gundo o registro policial, o 
professor iria pagar R$ 20 mil 
e também um veículo para 
completar o valor do Corolla. 
Já desconfiado de que poderia 

Tatiana PIRES ser um golpe, a vítima fez uma 
transferência de R$ 12 mil e 
iria transferir os R$ 8 mil no dia 
seguinte, após pegar o carro.

A vítima e o verdadeiro 
dono do carro foram até o 
cartório e descobriram que o 
estelionatário não repassou 
o dinheiro para o proprietário, 
que contou que o valor anun-
ciado era de R$ 44 mil. O 
professor conseguiu impedir a 
transferência para o golpista e, 
foi orientado pela Policia Civil a 
apresentar as conversas, feitas 
por meio do aplicativo de men-
sagens, no 3° Distrito Policial, 
que irá investigar o caso.

Cláudio LAHOS

Ao perceber o golpe, vítima conseguiu cancelar a transferência de R$12 mil

Motorista agride e ameaça enteado com uma faca

Uma autônoma, de 36 anos, 
procurou a Polícia Civil para 
denunciar agressões do marido, 
de 32 anos, contra o filho dela 
de 14 anos nesta quarta (24), 
no residencial Solidariedade, 
em Rio Preto.

A mulher contou à polícia 
que é casada há 7 anos e eles 
têm uma filha, de 5 anos. Ela 
tem outros dois filhos de um 
relacionamento anterior, uma 
menina de 10 anos e um ado-
lescente de 14 anos. Segundo 
o boletim de ocorrência, após 
o trabalho, o motorista chegou 
em casa e passou a ingerir be-
bidas alcoólicas, ficando agres-
sivo. Então, o homem iniciou 
uma discussão com o enteado, 
porque ele que tem o hábito de 
lavar a louça e deixou as pane-
las sem lavar, já que o padrasto 

ainda não havia jantado.
Mesmo o adolescente ter 

ido lavar o restante da louça, o 
padrasto continuou a xingá-lo. 
No momento que o enteado 

tentavam entrar na casa para 
ajudar e correu para abrir o por-
tão, mas o homem a empurrou 
e ela caiu, sofrendo ferimentos 
e teve os óculos quebrados.

A mulher disse ainda que o 
filho foi ameaçado pelo marido 
com uma faca, mas ela con-
seguiu desarmá-lo. O homem, 
então, saiu com o carro do 
casal, mas antes afirmou que 
não iria sossegar enquanto não 
matasse o adolescente.

Registrado como violência 
doméstica, lesão corporal e 
ameaça, o caso será encami-
nhado à DDM (Delegacia de 
Defesa da Mulher). A vítima foi 
orientada pela polícia sobre a 
possibilidade de requerer me-
dida protetiva contra o agres-
sor. Se assim desejar, deverá 
procurar a Delegacia de Defesa 
da Mulher.

Tatiana PIRES

respondeu aos xingamentos, o 
menor foi agredido com vários 
socos. Ao tentar defender o 
filho, a mulher também foi agre-
dida. A filha ouviu que vizinhos 

Vítima foi orientada a solicitar medida protetiva

Cláudio LAHOS

ESTELIONATO

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA TRÁFICO

OLÍMPIA

Rua Jorge Tibiriçá 
ficará interditada até o 
próximo fim de semana

A Secretaria de Trânsito, 
Transporte e Segurança de São 
José do Rio Preto informou que 
a rua Jorge Tibiriçá  foi inter-
ditada nesta quinta-feira (25) 
entre as ruas Coronel Spínola de 

Castro e a Voluntários de São 
Paulo. O motivo é a realização 
de troca do pavimento na rua 
Bernardino de Campos, no 
Calçadão.

A expectativa é de que o 
fluxo de veículos seja liberado 
até o fim da semana que vem.

Da REPORTAGEM

OBRAS

A Polícia Militar de Rio Preto 
prendeu um vendedor, de 26 
anos, por tráfico de drogas, 
no bairro Cecap. O flagrante 
aconteceu após uma denúncia 
anônima, na quarta-feira (24). 
O jovem alegou que está de-
sempregado devido à pandemia 
de Covid-19 e por isso estava 
traficando para se manter.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, os po-
liciais receberam informação 
indicando uma casa na qual 
o morador estaria vendendo 
drogas. Ao chegar à residência, 
os PMs encontraram o portão 
social aberto e entraram. Nos 
fundos, os policiais avistaram 
um pé de maconha de um 
metro, plantado dentro de um 
galão de água cortado. Em um 
cômodo, o jovem foi flagra-
do manuseando uma porção 
pequena de maconha em um 
prato. Também apreenderam 
duas outras porções maiores 
e R$ 20 no bolso da bermuda 
do suspeito.

Aos policiais, ele confessou 
o tráfico e indicou o cômodo 
onde guardava mais drogas. 

Jovem vende 
drogas e ‘culpa’ 

a pandemia
Tatiana PIRES

Uma manicure, de 26 anos, 
avançou o sinal vermelho no 
cruzamento das ruas Coronel 
Spínola de Castro e Rubião 
Júnior, região central de Rio 
Preto, e atingiu uma moto, na 
quarta-feira (24). O motorista 
da moto, de 25 anos, sofreu 
lesões e foi socorrido à Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) Tangará. A manicure não 
possui Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a moto, 
uma Honda CG, seguia pela rua 
Coronel Spínola de Castro e o 
semáforo estava verde, naque-
le sentido, quando ocorreu o 
acidente, sendo atingida pelo 
Chevrolet Kadett.

Aos policiais, a mulher disse 
que confundiu o pedal de freio 
e acabou acelerando o carro. 
Ela foi multada por não ser 
habilitada para dirigir e pelo 
licenciamento do veículo estar 
atrasado. O carro foi recolhido 
e a moto liberada, ambos com 
danos.

Jovem sem CNH 
confunde pedal de 

freio e causa acidente
Tatiana PIRES

DEOCLIDES SILVA NASCIMENTO FILHO 
– Falecido no dia 25/06/2020 aos 59 anos de 
idade. Era divorciado de Maria Nascimento, 
deixando os fi lhos: Edson, Everton, Wellig-
ton, Raiane, Monalisa, Wesley e Deoclides. 
Sepultamento ocorreu no dia 25/06/2020 
às 16h30, saindo do velório Ercília para o 
cemitério São João Batista.

SEBASTIANA TAVARES DA SILVA – 
Falecida no dia 25/06/2020 aos 100 anos 
de idade. Era viúva de Ismael Claudino da 
Silva, deixando os fi lhos: Carme, Lourdes, 
Luis, Alice e Clarice. Sepultamento ocorreu 
no dia 25/06/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da 
Ressurreição.

OSVALDO BRANDI – Falecido no dia 
25/06/2020 aos 83 anos de idade. Era 
casado com Valda Zoponi Brandi, deixando 
os filhos: Antônio, Osvaldo e Luciana. 
Sepultamento ocorre no dia 26/06/2020 às 
11h, saindo do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

TRÂNSITO

Julião Pitbull/OLIMPIA24HORAS

Guilherme BATISTA
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CALÇADÃO I

Antes mesmo da conclusão 
da obra, já podemos antever 
a beleza que resultará a 
reforma do Calçadão, que 
será completada quando forem 
instaladas as luminárias e 
colocadas as floreiras num 
revisionismo paisagístico. A 
área próxima da Catedral, 
na Bernardino de Campos, 
parece uma esplanada ampla 
e bonita, assim como as ruas 
adjacentes, que modificam o 
desenho urbano do centro da 
cidade.

BABY DRIVE THRU 

M o d a  n o v a  d e t e r m i n a d a 
pelos tempos de pandemia e 
isolamento: carreata de fraldas. 
Agora, ao invés de chá de bebê, 
você passa em frente à casa da 
future maman ou de quem está 
oferecendo o evento, deixa o seu 
presente para a criança e recebe 
um kit que inclui lembrancinhas.

CONSÓRCIOS SOCIAIS I   

Enquanto não sair a vacina para o Coronavirus, os consórcios 
sociais, muito comuns em Rio Preto, que reúnem grupos de 
mulheres para jantares e encontros uma vez por mês – alguns 
deles temáticos elegantes e divertidos – tendem a acabar. 

CONGRESSO DE CARDIOLOGIA

Entre os dias 29 de junho (segunda-feira) e 2 de julho, a 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) 
realizará seu Congresso Virtual pelas plataformas digitais. O 
evento, que apresentará os principais avanços da cardiologia, 
contará com a participação de grandes especialistas brasileiros 
e internacionais. Informações e Inscrições: www.socesp.org.br/
congressovirtual.

ANIVERSÁRIOS

Esses, os aniversários da 
semana: 26, sexta-feira: Luiz 
Olavo Oliani, Ricardo Lorga, 
Maria Tereza Mendonça dos 
Santos, cronista Danuza Leão, 
Gilberto Gil, Daniela Pedroso. 
27, sábado: Alessandra Verdi, 
Cláudia Ravelli, Clóvis Silva 
(Come Janta), Karin Wahle 
de Freitas,Lygia Yeda Pereira 
Cherubini, Nelson Menezes, 
Zezé Mota, Gislaine Fronzotti, 
Juliano Guerta, Marilam Salles, 
Totonho Palchetti, Beto Zaguini. 
Lelo Garcia. 28, domingo: 
Dia do Orgulho Gay, nasceu 
Raul Seixas, Evanilda Amaral 
Husseini, Marcela Gattaz, 
Marcelo Cherubini de Lima, 
Eliana Correa Imbernom, Jacob 
Parsekian, José Vil lanova, 
Nelson Sansão, Regina Aurora 
Ismael, Liliamaura Gonçalves 
de Lima, Stênio Garcia, Yara 
Trabulsi Cury. 29, segunda-
feira: Dia de São Pedro, Dia do 
Papa, Dia do Pescador, Dia do 
Agricultor, Dia da Telefonista, 
Pedrinho Munia, Pedrinho Cury, 
Pedro Santos, Pedro Cestari, 
Pedro Ganga, Hailton Pedro 
Gomes, Netto Rodrigues Alves, 
Sergio Ramin,  Renata Lerro 
Rodrigues, Serginho Groisman, 
Thyrso Ramos Filho, Paula 
Queiroz. 30, terça-feira: 
Fernanda Guraib, Rita Motta, 
Te res inha  Pachá,Ve r inha 
Bassitt. 1º, quarta-feira: Data 
Nacional do Canadá, Dia do 
Bancário, nasceu em 1961 
em Sandringham, no Reino 
Unido,Diana Spencer, a Lady Di, 
princesa de Gales que morreu 
em Paris em 1997, aos 36 anos; 
Luciana Ormeleze Prado de 
Carvalho,Wanilda Verdi,Eduardo 
Silva, Adeildo Bozó,Ana Carolina 
Lima Purgly, Bruna Bassitt. 2, 
quinta-feira: Dia do Bombeiro 
Brasileiro,Emília Almeida de 
Arnaldo Silva, Alencar Cherubini 
Bergemann, Jesus Manuel 
Alonso Geres, Luciano Mahfuz 
Crosara, José Carlos Pereira 
Lemos,  Márc ia  Bombin i , 
Vinícius Araújo dos Santos Silva, 
Cristiano Furquim, Fábio Gomes, 
Izabel Martho, Kenji Miyazaki. 

BONS TEMPOS: Este colunista, ladeado por Quirino Mendes e 
Raul Gonzales, durante festa no Harmonia Tênis Clube.

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

MAIS UM  

Além do Buffet Dalila, outro 
estabelecimento icônico acaba 
de fechar suas portas. Com 
70 anos de história, o Buffet 
França de São Paulo, encerra as 
atividades devido à crise. Com 
uma extensa trajetória no ramo, o 
buffet que foi fundado por Nilson 
França, vinha sendo comandado 
pelo neto do fundador. 

MONTE LÍBANO I  

Por suas atuações corretas 
e vigorosas em favor dos 
associados, Nadim Cury e Paulo 
Voltarelli ao que tudo indica, 
deverão ser reconduzidos ao 
cargo de presidente e vice-
presidente do Clube Monte 
L íbano, respect ivamente, 
embora um pequeno núcleo 
de oposição tente o posto. 

Arquivo

Marco CUNHA

MONTE LÍBANO II 

Com uma administração à altura 
das necessidades da entidade, 
sem complacência com o erro 
e pelas relações afetivas com 
os associados, a chapa Nadim/
Voltarelli acaba de aumentar o 
número de intenções de voto 
depois que baixou o preço das 
mensalidades, considerando 
que este ano não houve shows 
nem bailes como o Dia das 
Mães com Daniel, a Festa 
Junina e por aí vai.

CURIOSIDADES NA TV CULTURA

Para você que procura com o que se distrair, hoje, às 20h45, 
a TV Cultura leva ao ar mais uma atração internacional. 
Produzida pela BBC, a série “As Coisas Que Você Precisa 
Saber” traz à luz algumas das grandes ideias da ciência 
que compõem a vida cotidiana. Em nove episódios, o 
apresentador britânico James May fornece um guia direto 
de temas como evolução, Einstein, engenharia, química 
e muitos outros. Em sua edição de estreia, a série fala 
sobre os mistérios do corpo humano. A partir de gráficos 
em movimento, tenta responder perguntas como “por que 
tenho o queixo da minha avó?”, “por que estou de ressaca?” 
e “como nos pareceremos daqui a mil anos?”. “As Coisas 
Que Você Precisa Saber” promete oferecer respostas 
surpreendentes e fazer com que o corpo humano seja visto 
sob uma nova luz.

MINITERMINAIS II 

Um dos miniterminais em 
frente ao Teatro Municipal, já 
está quase pronto e deixou a 
Praça Cacilda Becker muito 
mais bonita. Mas t i raram 
uma escultura multicolorida, 
assinada pelo artista plástico 
Araguai Garcia, que valorizava 
muito aquele espaço. O que foi 
feito dela, gostaria de saber.

CALÇADÃO  II

Aliás, essa obra escancara 
a lateral da catedral de São 
José, um paredão horroroso 
que num lampejo estético 
poderia diminuir aquela feiura 
arquitetônica  colocando nos 
círculos que parecem paredes 
de navio à espera de escotilhas, 
plantas escorrendo pela parede, 
amenizando a aridez, já que 
esta obra está sendo realizada 
para, entre outros benefícios, 
favorecer o bem-estar no 
cotidiano dos rio-pretenses e 
visitantes. Fica a sugestão. 

     O rio-pretense Roney 
Cesar Signorini, ex-reitor da 
FMU, está internado em São 
Paulo com Covid-19.

     Luiz Henrique Mandetta 
prepara um livro contando os 
bastidores da sua passagem 
pelo Ministério da Saúde. Há 
quem ache que ele pretende 
ser candidato a presidente 
em 2022.

     Foram fechadas 143 lojas 
da griffe Reserva.

     Alcione está lançando 
o CD “Tijolo por tijolo”, 
essencialmente de música 
romântica, pela Biscoito Fino.
 
     Internada carecendo 
de cuidados especiais – 
embora não esteja com 
Covid – Helena Nasser, viúva 
de Arlindo Nasser e dona 
do Zahtar, de fast food de 
comida árabe. Helena é, sem 
dúvida, uma das melhores 
cookies do comida árabe da 
cidade.

     Esta coluna fez confusão, 
e informou o contrário, 
peço desculpas. O Posto 
Montecarlo da Bady Bassitt 
vai ganhar uma unidade da 
lanchonete Bob’s e o da 
Andaló, do Madero.

      Quem está se 
restabelecendo de uma 
cirurgia no olho é o 
empresário Rubens Facchini.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

REABERTURA

Fechado para hóspedes desde 
o dia 10 de abril, o Copacabana 
Palace será reaberto no dia 
20 de agosto — uma semana 
depois de completar 97 anos 
de bons serviços ao Rio de 
Janeiro. Foi a primeira vez em 
96 anos que o hotel foi fechado. 
Nesses quatro meses, apenas 
Jorge Ben Jor e Andrea Natal, a 
diretora geral do Grupo Belmond 
do Brasil, que administra o 
hotel, continuaram no hotel.

CLAUSURA  

Muitos socialites não põem o 
nariz fora de casa, para nada: 
Rubens e Sônia Facchini, Beny 
Haddad, Deco Verdi (isolado 
na fazenda Baroneza) Heitor e 
Ana Cristina Jalles Guimarães, 
Eliane Menezes Hawilla, entre 
muitos outros. Enquanto não 
tiver uma vacina disponível no 
mercado, eles não saem de 
casa nem para  esticar a mão 
e ver se está chovendo.

CONSÓRCIOS SOCIAIS III 

O mesmo acontece com grupos masculinos, a maioria ligada a 
esportes – futebol, tênis, golfe – que após as partidas, se reúnem 
para churrasco, chope ou jantares de pratos populares como 
ossobuco, rabada com polenta, galinhada, etc. Esses também 
têm muitos integrantes com comorbidades, que estão isolados 
sem contato até com os filhos e netos. Que dirá com os amigos.

CONSÓRCIOS SOCIAIS II  

Em nossa cidade, são quase 30 – alguns deles com foco em 
degustação de vinhos – e quando não acolhem as participantes 
em residências, as reuniões são marcadas em restaurantes. 
É que, principalmente aqueles que reúnem mulheres mais 
velhas, têm integrantes com comorbidades prognósticas, isto é, 
portadoras de doenças que predispõem a pessoa a desenvolver 
outras doenças.

Um foco de luz sobre a bonita, Bruna Ramos Tanuri, filha 
do casal, Galib Tanuri e Carmen Silvia Ramos Tanuri.

ROMPENDO O 
ISOLAMENTO I

Mais perdidas que cebola em 
salada de frutas, algumas 
pessoas estão começando 
a jogar a toalha e romper os 
grilhões do protocolo sanitário 
imposto pelas autoridades, pois 
já não estão mais aguentando 
ficar em casa. E para fugir da 
irritabilidade e impaciência, 
estão driblando o confinamento, 
p r o m o v e n d o  f e s t i n h a s 
pequenas em residências de 
um dos integrantes do grupo. 

* 

MINITERMINAIS I

Rio Preto vai ganhar seis novos 
miniterminiais de ônibus que 
integrarão o anel viário cuja 
finalidade é diminuir o tempo de 
viagem dos passageiros entre a 
casa e o trabalho e desafogar 
o fluxo de pessoas do terminal 
urbano. Os pontos: Avenidas 
Potirendaba (inauguração em 
outubro deste ano), Anisio 
Haddad, em frente ao Riopreto 
Shopping Center (inauguração 
em julho), Faria Lima (em frente 
ao Teatro Municipal e HB (julho), 
Fortunato Ernesto Vetorasso 
(julho), além do Shopping 
Cidade Norte (outubro) e 
Mirassolândia, próximo da Upa 
Norte (sem data). 

ROMPENDO O 
ISOLAMENTO II

São depressões e ansiedade 
q u e  n ã o  c o n s e g u e m 
suportar. Há notícias – e não 
se sabe se são fake news 
ou se amanhã poderão ser 
conf irmadas, de algumas 
festas onde os convidados 
acabaram infectados pelo 
Covid-19. Uma delas foi num 
condomínio de luxo. Pode ser 
folclore, mas fala-se até de 
uma cozinheira que trabalhou 
numa das festas, que acabou 
morrendo. É tétrico, mas pode 
ser verdadeiro.

OS GREGOS

Estreou ontem, na faixa DOC.
MUNDO, da TV Cultura,  o 
documentário “Quem Foram 
os Gregos”. Dividida em duas 
partes, a produção que investiga 
o mundo dos gregos busca 
responder dois questionamentos 
maiores:como viveram e o que 
eles transmitiram à sociedade.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
NOTIFICAÇÃO 

CONTRATADA: LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LO-
CAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME
Referente: Pregão Eletrônico n.º 476/2019 – Proc. n.º 
14.028/2019 – Contrato PRE/0360/19
Notifi co derradeiramente os representantes legais da contra-
tada, para que cumpram o que foi estabelecido no Ofício No-
tifi cação nº 001/2020-SMC/DAEO, ou seja, para que efetuem 
a entrega veículo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O 
não cumprimento implicará na aplicação das penalidades 
administrativas prevista em Lei e no edital, dentre elas a de 
multa e a de suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta Administração. Fica concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar contra-
ditório em atendimento aos ditames constitucionais. 
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 46/20
Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços especializados em informá-
tica e correlatos para Sec. Habitação. Fund. Art. 24, VIII e 
XVI, da L.F 8.666/93. SMH. Fabiana Z. Azevedo.
EXTRATO 
Rescisão contratual
Dispensa de licitação 18/15; Contrato nº DIL/0021/15
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 79, II da LF. 8666/93 c/c cláus. 5ª do con-
trato supramencionado, fi ca rescindido o contrato de comum 
acordo. SMF. Angelo B. Neto
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 43/2020
Contrato: DIL/0017/2020
Contratada: Empro Tecnologia e Informação 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados 
em informática e correlatos para a Secretaria Municipal da 
Fazenda, Secretaria de Municipal de Governo, Gabinete 
do Vice-prefeito, Gabinete do Prefeito, bem como de suas 
dependências (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Fundo 
Social de Solidariedade, Tiro de Guerra, Junta de Servi-
ço Militar, Procon, Suprefeitura de Engenheiro Schimidt e 
Subprefeitura do Distrito de Talhado). Valor R$18.000.000,00 
– SMF. Angelo B. Neto - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2020
CONTRATO PRE/0108/20
CONTRATADA: L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
MÃO DE OBRA EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
postos de serviços terceirizados para controle de acesso 
em feiras livres – Item 01 – SMAA – Antonio Pedro Pe-
zzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$242.807,04
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2020
ATA Nº 0436/20
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza - Valores 
Unitários – Item 38 – R$5,99; Item 39 – R$13,39; Item 40 
– R$27,49 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2020
ATA Nº 0437/20
CONTRATADA: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRE-
LI
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza - Valores 
Unitários – Item 02 – R$5,80; Item 03 – R$5,40; Item 06 
– R$14,49; Item 09 – R$11,40; Item 11 – R$4,78; Item 13 
– R$6,99; Item 22 – R$11,00; Item 23 – R$3,20; Item 24 – 
R$3,20; Item 36 – R$9,59 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2020
ATA Nº 0438/20
CONTRATADA: FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza - Valor Uni-
tário – Item 27– R$51,90 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020
ATA Nº 0439/20

CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valores 
Unitários – Item 06 – R$0,05; Item 07 – R$0,05; Item 
09 – R$0,70; Item 11 – R$0,02; Item 13 – R$0,08; Item 
14 – R$0,06; Item 15 – R$0,11; Item 16 – R$0,19; Item 19 
– R$0,13; Item 20 – R$0,13; Item 21 – R$0,84; Item 22 – 
R$3,64; Item 23 – R$2,00; Item 24 – R$0,02 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020
ATA Nº 0440/20
CONTRATADA: J A JERÔNIMO ME
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valor Unitário 
– Item 10 – R$0,03 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020
ATA Nº 0441/20
CONTRATADA: C.G.F. DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valor Unitário 
– Item 05 – R$49,90 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020
ATA Nº 0442/20
CONTRATADA: C. A DE O. NEVES – ME
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valores 
Unitários – Item 01 – R$1,41; Item 04 – R$26,00; Item 12 – 
R$38,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2020
ATA Nº 0443/20
CONTRATADA: LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de rações diversas - Valores Unitá-
rios – Item 04 – R$25,00; Item 09 – R$25,80 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10979/2020
CONTRATO Nº: DPL/0034/20
CONTRATADA: MARCUS VINICIUS MARQUES 
16871753818
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de elevadores - SMAURB – Kátia Regina P. Case-
miro - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$4.200,00.
ERRATA
Ref. Publicação 25.06.2020, Tomada de Preços Nº 32/19 
CONTRATO: TOP/0001/20; Nos termos do art. 65, § 1º 
da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em aproximadamente 
24,9858350696% e fi ca suprimido em aproximadamente 
0,530481684831% do valor inicial do contrato supramen-
cionado. Onde se lê 1° TERMO ADITIVO CONTRATUAL; 
leia-se 2° TERMO ADITIVO CONTRATUAL.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DO CENTRO REGIONAL DE EVENTOS (AV. JOSÉ MUNIA 
5650, NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. ESPORTES  - Jul-
gamento da Comissão Municipal de Licitação: Após análise 
dos recursos e contrarrazões apresentados e do parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, resolve manter os termos do julgamento reali-
zado no dia 22/05/2020 (publicado na imprensa ofi cial no dia 
23/05/2020). - DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
1 – Analisando os autos, bem como as razões e contrar-
razões recursais, acolho e ratifi co integralmente o Parecer 
Técnico de fl s. 591/592 da Secretaria Municipal de Obras 
e a decisão da Comissão Municipal de Licitação utilizando 
os argumentos neles expostos como razões de decidir e 
nego provimento ao recurso administrativo da empresa MLS 
Gerenciamento de Obras Ltda EPP. 2- Posto isto, designo 
o dia 29/06/2020 às 08:30 horas para realização da sessão 
de abertura dos envelopes contendo a proposta fi nanceira. 
3 – Publique-se, por extrato, para conhecimento dos inte-
ressados e para que surta os devidos efeitos legais, dando 
regular andamento ao processo licitatório. As formalidades 
legais. Cléa M. M. Bernardelli – Sec. Mun. De Esportes e 
Lazer. O inteiro teor da decisão se acha encartada nos autos 
do processo a disposição dos interessados.   

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
178/2020 – PROCESSO Nº 11.683/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de espessante 
alimentício para o CER II. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/06/2020 às 13:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
70/2020 – PROCESSO Nº 1.860/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de cintos de nylon 
e tático para a Guarda Civil Municipal. Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e Segurança. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 30/06/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 155/2020 – Processo n.º 
11.521/2020
Objeto – Registro de Preços para aquisição de materiais 
elétricos de iluminação pública para o departamento de ilumi-
nação pública atender a ampliação e manutenção da ilumi-
nação pública do município. Secretaria Municipal de Obras 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 13/05/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedo-
ras:  A. C. LOPES ELÉTRICA ME (itens: 2, 3, 8, 9, 11, 15, 18, 
27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
55, 57, 58, 77, 78); GOLED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
(itens: 22, 56, 61); R. D. VELANI ELÉTRICA ME (itens: : 1, 
4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 26, 29, 30, 31, 33, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76); RIBEIRÃO VERDE IND. E COM. DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA EPP (itens: 20, 21, 23, 24, 25); TAKT 
GTN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-
ELETRONICOS LTDA EPP ( itens: 10, 59).  Os itens: 5, 2 
e 3 foram FRACASSADOS. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Sergio Astolfo Issas -  Secretá-
rio Municipal de Obras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 176/2020 – Processo n.º 
11.673/2020
Objeto – Registro de Preços para aquisição de medica-
mentos para atender Ações Judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
29/05/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declara-
das vencedoras:  BIOSHOP PRODS HOSPITALARES S/A : 
(itens: 5, 23 e 24); BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 
(item 4 ); CHM COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI (itens:: 
6 e 33); CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA (itens: 21, 34, 36 e 
37); CM HOSPITALAR S/A : CNPJ : 12.420.164/0003-19 ( 
itens: 9, 18, 26, 30, 40 e 41); CM HOSPITALAR S/A : CNPJ 
: 12.420.164/0001-57 ( item 29 ); DUPATRI HOSPITALAR 
COM. IMP. E EXP. LTDA ( item 3); INTERLAB – FARMA-
CÊUTICA LTDA ( itens 14; 15 e 16); ONCO PROD DISTRI-
BUIDORA DE PRODS. HOSPITALARES E ONCOLOGIA 
(item 1); PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI  (itens 7 e 38) e SANOFI MEDLEY FAR-
MACEUTICA LTDA (item 11 e 12).  Os itens: 2, 10 e 28 foram 
FRACASSADOS. Os itens 8, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 
32, 35 e 39 )foram DESERTOS. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 115/2020 – Processo n.º 
11.290/2020
Objeto – Registro de Preços para aquisição de EPIS para o 
combate do vírus Covid-19. Secretaria Municipal de Saúde 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 22/04/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vence-
doras:  FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP (item 
12) e JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 
LTDA. (item 5). Os itens: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 
14 foram FRACASSADOS. Não houve manifestação de 
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intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
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° 215/2020, PROCESSO 11.947/2020, objetivando a 
contratação de empresa pra prestação de serviço de tele-
fonia móvel(celular) com aparelhos celulares em comodato 
e serviço de GPRS, para atendimento da secretaria Muni-
cipal de Trânsito Transportes e Segurança. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/07/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
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° 227/2020, PROCESSO 11.947/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de termômetro digital 
infravermelho sem contato para atendimento as Unidades 
Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 09/07/2020, às 14:00h. 
e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
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° 216/2020, PROCESSO 11.961/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de toner para impressora. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/07/2020, 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
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 203/2020 – Processo n.º 
11.861/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas di-
versas. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 25/06/2020.  
O pregão foi declarado FRACASSADO em razão dos valores 
fi nais alcançados nos itens fi caram acima da estimativa do 
Edital. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE DATAS
PREGÃO ELETRÔNICO n° 195/2020
PROCESSO 11.854/ 2020
Foi alterado o item 1, do capitulo II do Anexo I e o item 2.1, 
do clausula segunda da Minuta da Ata de Registro de pre-
ços, como também o prazo de entrega constante do ANE-
XO III do Processo em referência, que tem como objetivo o 
registro de preços para contratação de empresa prestadora 
de serviços de re3carga em cartuchos e cilindros para as 
impressoras da Procuradoria Geral do Municipio  - PGM. Em 
virtude da retifi cação fi ca prorrogado o prazo para o  recebi-
mento das propostas, que dar-se-á até o dia 10/07/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital retifi cado na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

DECRETO Nº 18.622.
DE 24 DE JUNHO DE 2020.

Retifi ca dispositivos do Decreto nº 18.390, de 15 de agosto 
de 2019.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam retifi cados a ementa e o caput do artigo 1º do 
Decreto nº 18.390, de 15 de agosto de 2019, para que onde 
se lê: “matrícula nº 19.655 do 2º O.R.I.”, leia-se: “matrícula 
nº 19.665 do 2º O.R.I.”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 24 de junho de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
25/2020 – PROCESSO SICOM 3120/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
Sessão pública realizada on line no dia 16.06.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora UNIPER HIDROGEOLO-
GIA E PERFURAÇÕES EIRELI para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
25/2020 – PROCESSO SICOM 3120/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 22.06.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO

CONTRATO nº 19/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
32/2017 – PROC. nº 38/2017
Contratada: LEILA PATRICIA MOURA ME.
Objeto: Prorrogação do contrato sem reajuste da contratação 
de empresa para procedimentos de restauração e manu-
tenção corretiva, com fornecimento de peças e acessórios 
genuínos/originais, em equipamentos de hidrojato/sucção 
por autovácuo, guindaste veicular, pá carregadeira e retroes-
cavadeira da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 25.06.2020 Prazo: 12 meses 
Valor total: R$ 170.200,00.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 25.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2020

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO COM OS 
REPRESENTANTES DA OSC PROPONENTE
PARA AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO.

Aos dezoito dias do mês de junho de 2020, reuniram-se na 
sala de reuniões do Gabinete 1 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, os membros da Comissão de Seleção do 
Chamamento Público nº 001/2020 para execução do Serviço 
de Acolhimento Provisório e Excepcional, na modalidade 
de Residência Inclusiva, sendo a participação de maneira 
presencial das integrantes Janaina Darli Duarte Simão e 
Leonara Fontes  e à distância por chamada de vídeo da 
integrante Maria Inês Gonçalves Pena  e presencialmente  
representando a única proponente a  Associação Espírita a 
Caminho da Luz – AELUZ,  a Sra. Rozineia da Graça Alves 
Vasques e  a Sra. Carla Fasaneli Rodrigues Galera, e a 
Sra. Sonia Maria Rodrigues, representante do Departamen-
to de Gestão de Repasse de Recursos Públicos/SEMAS. 
Inicialmente  foi colocado pela Comissão que previamente  
foi consultada a Procuradoria Geral do Município sobre a 
legalidade  da realização de uma reunião com o objetivo de 
acordar entre as partes  ajustes no Plano de Trabalho no que 
se refere à dimensão do Trabalho Social e a distribuição e 
utilização dos recursos fi nanceiros propostos pela proponen-
te, respeitando o previsto no Edital e não ferindo o princípio 
da competitividade uma vez que o AELUZ é o único propo-
nente, tendo a Procuradoria manifestado favorável a realiza-
ção da mesma. Dando continuidade Janaina falou sobre as 
ações a serem realizadas tais como : elaboração do Projeto 
Político Pedagógico e do  Regimento Interno do Serviço,  da 
necessidade de realizar capacitações para os educadores, 
de realizar assembleias com os usuários, que deverão ser 
desenvolvidas ações visando a reintegração familiar/prepa-
ração do(a) acolhido(a) para o desligamento do Serviço em 
parceria com a rede socioassistencial. Em seguida, Maria 
Inês fez alguns questionamentos e esclarecimentos sobre a 
utilização do recurso fi nanceiro por natureza de despesas: 
de recursos humanos, material de consumo e de serviços de 
terceiros. E também com relação aos valores constantes nos 
cronogramas de desembolso para os anos de 2.020, 2.021 
e 2.022.  No decorrer da reunião as representantes da OSC 
interagiram com a Comissão respondendo aos questiona-
mentos e dirimindo as dúvidas apresentadas pela Comissão. 
Na oportunidade fi cou acordado entre as partes que a OSC 
realizará os ajustes no Plano de Trabalho e que o mesmo 
será entregue para a Comissão até o dia 26/06/2020. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a ata que após lida e apro-
vada, segue assinada por mim, Sônia Maria Rodrigues que 
secretariei a reunião e pelos demais presentes.
Sônia Maria Rodrigues
Comissão de Seleção:
JANAINA DARLI DUARTE SIMÃO
LEONARA RIBEIRO FONTES
MARIA CRISTINA ROMANELLI
MARIA INÊS GONÇALVES PENA
Associação Espírita A Caminho de Luz – AELUZ:
CARLA FASANELI RODRIGUES GALERA
ROZINEIA DA GRAÇA ALVES VASQUES 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 09

Data: 25 de junho de 2020

Nomeia responsáveis pela Unidade Municipal de Cadastra-
mento UMC do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Decreto nº 15.962, de 06 de 
outubro de 2011;
Considerando o Acordo de Cooperação Técnica celebrado 
entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA e o Município de São José do Rio Preto.
NOMEIA:
Art. 1º – Os servidores Cesar Augusto Fernandes, Chefe da 
Unidade e o servidor Nelvo Facchini Júnior, apoio operacio-
nal, como responsáveis pela Unidade Municipal de Cadas-
tramento – UMC de São José do Rio Preto 
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e 
arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018618/2020

Fica notifi cada a empresa, ANTONIO GENTIL GONÇAL-
VES DIAS 73537837887, localizada na Rua Bernardino de 
Campos, 3872 – Centro – CEP: 15015-300 - São José do 
Rio Preto/SP, datada em 12/03/2020, motivos da notifi cação: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos 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). Observação: PROTO-
COLAR 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 penali-
dades 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 81005967 9 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018649/2020

Fica notifi cada a empresa, TULIO TAYAR CORRENTE, 
localizada na Av da Saudade, 3550 – Vila Santa Cruz – 
CEP: 15014-020 - São José do Rio Preto/SP, datada em 
17/03/2020, motivos da notifi cação: Exploração dos meios 
de publicidade sem licença prévia do município, Art. 141, 
143, II e VIII LC 17/92, prazo de 0dia(s), Multa de 1 UFM 
(R$60,24). Observação: RETIRAR PLACA PUBLICIDADE 
DO PASSEIO. Providenciar retirada de animais, automóveis, 
objetos, cercas e demais materiais. O não cumprimento da 
Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujei-
ta às penalidades impostas pela legislação, assinada pela 
Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 81006036 8 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018682/2020

Fica notifi cada a empresa, BRENO DOS SANTOS, locali-
zada na Rua Paschoal Decrescenzo, 815 – Antonio Felipe 
Jose – Jd. Ielar – CEP: 15045-420 - São José do Rio Preto/
SP, datada em 01/04/2020, motivos da notifi cação: Deposi-
ção no passeio público de obstáculos de qualquer espécie, 
incluindo materiais para construção, detritos, placas de pro-
pagandas ou quaisquer outros que obstruam a passagens 
de pedestres, Artigo 7.º LM n.º 8973/2003, prazo de 1dia(s), 
Multa de 2 UFM (x1 R$120,48); É proibido a permanência 
de animais em logradouros públicos e terrenos baldios, que 
serão recolhidos ao depósito da municipalidade, Artigos 77 
e 78 da Lei Complementar n.º 17/1992, prazo de 0dia(s), 
Multa de 20 UFM (x1 R$1.204,80); É proibido o lançamento, 
depósito, despejo, colocação e ou permanência de quais-
quer objetos em locais públicos e outros locais, Artigo 5.º da 
Lei Municipal n.º 7176/1998, prazo de 1dia(s), Multa de 20 
UFIR (x1 R$75,80); Fica proibida a permanência de qualquer 
material em logradouro (passeio e via) público, Artigo 96 da 
Lei Complementar n.º 17/1992, prazo de 0dia(s), Multa de 3 
UFM (x1 R$180,72). Observação: Cessar ocupação de área 
pública imediatamente (Paschoal Decrescenzo x Roberto 
Teixeira). Providenciar retirada de animais, automóveis, ob-
jetos, cercas e demais materiais. 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 81006180 5 BR, 
acusando “ausente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Licença de Publicida-
de”, protocolo: 201966462, a pedido de TUTTO PRATICO 
LTDA ME, localizada na Rua General Glicério, 1959 – Vila 
Maceno - CEP: 15060-100 - São José do Rio Preto/SP, 
emitiu-se OFÍCIO Nº 0901/2019 – SMAURB/IFP, em 29 de 
outubro de 2019, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Junior e informou seu deferimento, 
com confecção de 01 (uma) guia de recolhimento referente 
a Taxa de Licença de Publicidade Não Luminosa do ano 
de 2019, com vencimento em 29/11/2019, no valor de R$ 
236,08 (duzentos e trinta e seis reais e oito centavos), bem 
como com emissão da Notifi cação de nº 7860/2019, emitida 
pela Secretaria Municipal da Fazenda, Departamento de 
Tributos Mobiliários, que consta do lançamento complemen-
tar do tributo citado. Publica-se o referido Ofício, uma vez 
que o requerente, devidamente cientifi cado, não compare-
ceu nesta Inspetoria Fiscal para retirada da Licença e das 
respectivas guias para pagamento.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Licença de Publicida-
de”, protocolo: 2019315160, a pedido de GUSTAVO ZARDI-
NI MUNOZ EPP, localizada na Av Anísio Hadadd, 6950 – Jd. 
Aclimação – CEP: 15091-380 - São José do Rio Preto/SP, 
emitiu-se OFÍCIO Nº 0937/2019 – SMAURB/IFP, em 07 de 
novembro de 2019, assinado pelo Inspetor Fiscal de Postu-
ras Edson Francisco da Silva Junior e informou seu deferi-
mento, com confecção de 02 (duas) guias de recolhimento 
referentes as Taxas de Licença de Publicidade Luminosa e 
Não Luminosa do ano de 2019, ambas com vencimento em 
30/12/2019, respectivamente nos valores de R$ 32,80 (trinta 
e dois reais e oitenta centavos) e R$ 155,93 (cento e cin-
quenta e cinco reais e noventa e três centavos), bem como 
com emissão da Notifi cação de nº 8114/2019, emitida pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, Departamento de Tributos 
Mobiliários, que consta do lançamento complementar do 
tributo citado. Publica-se o referido Ofício, uma vez que o 
requerente, devidamente cientifi cado, não compareceu nesta 
Inspetoria Fiscal para retirada da Licença e das respectivas 
guias para pagamento.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Licença de Publicida-
de”, protocolo: 2019350727, a pedido de MIGUEL E DU-
TRA ENXOVAIS LTDA ME, localizada na Av Francisco das 
Chagas de Oliveira, 615 – Box 04 – Jd. Pinheiros - CEP: 
15091-330 - São José do Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO 
Nº 0978/2019 – SMAURB/IFP, em 04 de dezembro de 2019, 
assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco 
da Silva Junior e informou seu deferimento, com confecção 
de 02 (duas) guias de recolhimento referentes as Taxas de 
Licença de Publicidade Luminosa e Não Luminosa do ano 
de 2019, ambas com vencimento em 31/01/2020, respec-
tivamente nos valores de R$ 155,93 (cento e cinquenta e 
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cinco reais e noventa e três centavos) e R$ 938,21 (nove-
centos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), bem como 
com emissão da Notifi cação de nº 8613/2019, emitida pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, Departamento de Tributos 
Mobiliários, que consta do lançamento complementar do 
tributo citado. Publica-se o referido Ofício, uma vez que o 
requerente, devidamente cientifi cado, não compareceu nesta 
Inspetoria Fiscal para retirada da Licença e das respectivas 
guias para pagamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PORTARIA SME N° 126/2020

 A Secretária Municipal da Educação Profª Sueli Petronilia 
Amancio Costa, no uso de suas atribuições que a legislação 
lhe confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de 
Ensino, expede a presente Portaria:
 Artigo 1º - Fica homologado o Regimento Escolar da Escola 
Municipal Sylvia Purita
Artigo 2º - A Secretaria Municipal da Educação verifi cará o 
fi el cumprimento das normas contidas no Regimento, objeto 
desta Portaria.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
São José do Rio Preto, 24 de junho de 2020
 Profª Sueli Petronilia Amancio Costa 
Secretária Municipal da Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Fernandes e Brito Conveniência Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa do Comércio (div 
031), vencimento em 09/04/2020.
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 “não existe o 
nº indicado”, na data 18/06/2020.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

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 

ALBER APARECIDO DE FREITAS 3621940 
ANA CAROLINA M FREITAS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA 3545420 

ANGELINE CONTABILIDADE EIRELI 3350760 
ARAUJO & AMARAL RESTAURANTE LTDA ME 917150 
AYRTON AUGUSTO CAMARGO JUNIOR ME 3125160 
BANCO BRADESCO S/A 3351610 
BERTOLUSSI OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME 3143030 
BRAVO REAL STATE PARTICIPAÇÕES LTDA ME 3605380 
BUREAU COMERCIO E SERVICOS SERIGRAFICOS EIRELI ME 3438750 
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA E SILVA LTDA ME 1252940 
CASA MARCIA ENXOVAIS LTDA 3537690 
CELIA R DE OLIVEIRA LANCHONETE ME 3095940 
CLAUDIO MARIANO DE SOUZA 3695620 
CÓDIGUS PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA ME 3193050 
E A M F DE OLIVEIRA CURSOS DE BELEZA 3445070 
E B F PUGA ME 3087210 
FAWERTON LUCCAS GOMES ME 1327830 
GUARINOS & CARUSO RESTAURANTE LTDA 3174380 
IDEALE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME 3508210 
INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 3425030 

JOAO VITOR REPRESENTACOES LTDA ME 753520 
JOSE AILTON DURIGAN JUNIOR ME 3503740 
L & M RIO PRETO TERRAPLANAGEM LTDA ME 3522970 
L R MONTEIRO INNOCENCIO ME 3448910 
LINEMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3550510 
LUCAS JEFERSON PEREIRA REPRESENTACAO COMERCIAL 3205760 
MAIRA DONZELLINI ROMA EIRELI ME 1440630 
MARIA BACANA ROUPAS E BIJUTERIAS RIO PRETO LTDA 3088000 
MARVISA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 3218560 
NATHALIA GIMENEZ MANSANO ME 3444820 
NICE MARIA ATELLIER E SAPATARIA LTDA 1143690 
PEDRO LEONCIO TRANSPORTES ME 3474900 

POLTRONIERI & POLTRONIERI AÇAÍ LTDA 3670290 
PONTES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI EPP 522480 
RAFAEL DE OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO ME 3421150 
RUBIANA EMANUELA DO NASCIMENTO LANCHONETE ME 3111660 
SANTOS & CARRARO RIO PRETO LTDA ME 3032230 
VEDI ÓPTICA LTDA ME 3519960 
WJ DO BRASIL CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI EPP 3298430 

São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Aimoré Construtora Eireli ME 202028179
2 Denise Marques da Silva 2020141016
3 Drogaria Bustos Moreno Ltda 2020143947
4 Pasquini & Pasquini Confecções Ltda 2020143914
5 Vanda Imóveis S/S Ltda 2020136326

São José do Rio Preto,   quinta-feira, 25 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 DEFERIMENTOS Nº 015/2020

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMCOP
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Hummm u: mm (oww ( om mm & na &

EXTRATODE ADITIVOCONTRATUAL

Contrato nº 004/2016

Dispensa de Licitação nº003/2016

Contratante: Empresa Municipal de Construções Populares * EMCOP

Contratada: Empresa Municipal de Processamento de Dados — EMPRO

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia da Informação e
Comunicação.

Valor: R$ 10.000,00mensal

Assinado em: 23/06/2020
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EMCOP— Empresa Municipal de Construções Populares
Rua Travessa Paulo Laurita, 49 , Vila Maria , CEP 15025-410 , São José do Rio Preto , SP

Telefones (17) 3216 5655 - emcop©riopreto.sp.gov.br , www.riopreto.sp.gov.br
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EXTRATODE ADITIVOCONTRATUAL

Contrato nº 004/2016

Dispensa de Licitação nº003/2016

Contratante: Empresa Municipal de Construções Populares * EMCOP

Contratada: Empresa Municipal de Processamento de Dados — EMPRO

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia da Informação e
Comunicação.

Valor: R$ 10.000,00mensal

Assinado em: 23/06/2020
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EMCOP— Empresa Municipal de Construções Populares
Rua Travessa Paulo Laurita, 49 , Vila Maria , CEP 15025-410 , São José do Rio Preto , SP

Telefones (17) 3216 5655 - emcop©riopreto.sp.gov.br , www.riopreto.sp.gov.br

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 006/2018)

TERCEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 015/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 024/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: RJ Network Soluções em Tecnologia Ltda. - 
EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de solução de gerenciamento de serviço de 
acesso público à Internet por meio de redes sem fi o "Wi-Fi", 
incluindo-se as licenças, suporte e garantia técnica, bem 
como treinamento, em conformidade com a Lei Federal nº. 
12.965/2014, também conhecida como Lei do Marco Civil da 
Internet, conforme a especifi cação técnica no Anexo I, deste 
Edital.
VIGÊNCIA: 04 de julho de 2020 a 03 de abril de 2021
VALOR: R$ 144.734,76 (cento e quarenta e quatro mil, sete-
centos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos)
DATA ASSINATURA: 17 de junho de 2020.

São José do Rio Preto/SP, 25 de junho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2020. TOMADA DE PREÇOS 003/2020. ASSUNTO: 
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE HABILITAÇÃO. O município de Guapiaçu/SP, por meio do seu Departamento 
Jurídico, julgou procedente o recurso apresentado pela empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUAPIAÇU 
S/S/ LTDA contra a empresa CDAC – CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, dando parecer com 
entendimento em excluir, a empresa CDAC, de participar do processo licitatório 040/2020, tomada de preços 003/2020. 
Tendo em vista que o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis foi respeitado, já que, o recurso foi julgado na data de 
03/06/2020 e publicado na data de 05/06/2020, tendo sido encaminhado para o e-mail oficial da referida empresa 
julgada, cdac@cdac.com.br na data de 03/06/2020, CONVOCA-SE a empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE 
GUAPIAÇU S/S/ LTDA para a sessão de abertura e julgamento do envelope PROPOSTA FINANCEIRA, que será realizada na 
data de 26/06/2020 às 14:00 horas. Sem mais, publique-se. Guapiaçu/SP, 25/06/2020. Edinilson Gaspar, Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, 

ELETRÔNICOS, ESQUADRIAS METÁLICAS, EQUIPA-
MENTOS RODOVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS, SERRALHE-

RIA E DE MÓVEIS DE METAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO.

CNPJ. 56.359.110/0001-07.

Assembléia Geral Ordinária.
Pelo presente edital fi cam convocados os associados deste 
sindicato, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para 
a assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 30 de Junho 
de 2020, em nossa sede social sita a Rua Atílio Nicoleti, 52 – 
Jardim Conceição – São José do Rio Preto/SP,  nesta cidade 
de São José do Rio Preto, às 08:00 horas, em primeira con-
vocação, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, 
discussão e votação da ata da assembléia anterior;  b) leitu-
ra, discussão e votação do balanço e relatório da diretoria, 
referente ao ano de 2019, com o parecer do conselho fi scal. 
Caso não haja numero legal a hora anunciada, a assembléia 
será realizada duas horas depois, com qualquer número de 
presentes.  São José do Rio Preto/SP, 26 de junho de 2020.
MARCOS DONIZETE DE SOUZA.
Presidente. 
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Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

DOUGLAS OZIAS REIS e JANINE RAMOS NOGUEIRA 
PAGANELLI. Ele, de nacionalidade brasileira, atleta profi s-
sional, solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 07 de maio de 1991, fi lho de OZIAS SOUZA REIS e de 
LUCIANA CARINA RODRIGUES REIS. Ela, de nacionali-
dade brasileira, empresária, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 24 de setembro de 1992, fi lha de 
VALTER LUIS PAGANELLI e de ALICE RAMOS NOGUEIRA 
PAGANELLI. 

MATHEUS MARQUES ALVES DA SILVA e GABRIELA VIC-
TORASSO FERRARI. Ele, de nacionalidade brasileira, fun-
cionário público estadual, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 11 de abril de 1988, fi lho de ADEILDO 
PINTO DA SILVA e de DENISE MARQUES ALVES PINTO 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, biologa, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de agosto 
de 1989, fi lha de LUIZ CARLOS FERRARI e de CLEUZA 
MARIA VICTORASSO FERRARI. 

GEOVANE RAMOS DE OLIVEIRA e LARISSA GABRIE-
LA GARCIA DA COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
operador de máquinas, solteiro, nascido em ITAPEVA, SP, 
no dia 28 de setembro de 1996, fi lho de IRANI ALVES DE 
OLIVEIRA e de IRENE DE FÁTIMA RAMOS. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, manicure, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 04 de novembro de 2000, fi lha de 
CESAR AUGUSTO DA COSTA e de GISELE GARCIA DA 
COSTA. 

GABRIEL FELIPE FIORAMONTI SILVA e BRUNA CAN-
DOLO. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de abril de 
2000, fi lho de EDUARDO MIGUEL SILVA e de PAULA GRA-
ZIELA FIORAMONTI SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 01 de junho de 1994, fi lha de ANTONIO CANDO-
LO NETO e de TELMA NANCI BONILHA CANDOLO. 

LUIS FERNANDO DE SOUZA GARCIA GOMES e CLICIA-
NE MARIA JANUÁRIA VENÂNCIO. Ele, de nacionalidade 
brasileira, balconista, solteiro, nascido em Fernandópolis, 
SP, no dia 07 de setembro de 1994, fi lho de JOÃO GAR-
CIA ANDREO NETO e de MARCIA APARECIDA LEITE DE 
SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente juridico, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de 
setembro de 1994, fi lha de JOSE EVANDRO VENÂNCIO e 
de CACILDA JANÚARIA DA SILVA VENÂNCIO. 
. 

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

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto,23 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. RAFAEL DE JESUS DIAS MARQUES DE OLIVEI-
RA e BRUNA NUNES GUARNIERI, sendo ELE fi lho de CEL-
SO MARQUES DE OLIVEIRA e de JACIRA DE JESUS DIAS 
e ELA fi lha de AILTON GUARNIERI JUNIOR e de ELAINE 
CRISTINA NUNES GUARNIERI;

2. CLAUDIO ALBERTO ZALAFE JUNIOR e KAROLI-
NE NUNES POMBO, sendo ELE fi lho de CLAUDIO ALBER-
TO ZALAFE e de ROSÂNEA SANT'ANA LOPES e ELA fi lha 
de SERGIO NUNES POMBO e de NEIDE ALVES DE OLI-
VEIRA POMBO;

3. JHONATA FLÁVIO ALVES e BRUNA LORENA FRI-
GOGEM DA SILVA, sendo ELE fi lho de FLAVIO CAETANO 
ALVES e de SINARA ELIANE SOARES E SILVA e ELA fi lha 
de LUCIANO APARECIDO DA SILVA e de MICHELA FRIGO-
GEM NOVAES;

4. ANDRÉ LUIZ ALVES ZAGO e SIMONE CARVALHO 
DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ ZAGO e de MARIA 
AMELIA ALVEZ ZAGO e ELA fi lha de NILSON ANTONIO 
DOS SANTOS e de ROSA MARIA CANDEIA CARVALHO 
DOS SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 24/06/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

VINÍCIUS FERNANDO DA SILVA MANFRIM e JÉSSICA FERNANDA DE SOUZA ZANATTA. 
Ele, brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos quatorze (14) de agosto de um 
mil novecentos e noventa (1990), com vinte  e nove (29) anos de idade, policial militar, solteiro, filho de SÉRGIO 
FERNANDO MANFRIM e de dona ANA CLAUDIA DA SILVA MANFRIM. Ela, brasileira, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e oito (28) de julho de um mil novecentos e noventa e três 
(1993), com vinte  e seis (26) anos de idade, do lar, solteira, filha de LUIS FERNANDO ZANATTA e de dona 
RUTE DOMINGOS DE SOUZA ZANATTA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e cinco (25) de junho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. DAVID JOSÉ DOS SANTOS e ESTER BIORCK 
FACCINI, sendo ELE fi lho de PEDRO JOSÉ DOS SANTOS 
e de TOMAZIA MARIA DE JESUS e ELA fi lha de GUILHER-
ME BIORCK e de AMERICA BATALZI BIORCK;

2. RAFAEL CASTELLAN e FERNANDA DA SILVA 
ALVES, sendo ELE fi lho de ASSIS CASTELLAN e de CRIS-
TIANI BIGUELINI CASTELLAN e ELA fi lha de SEBASTIÃO 
DONIZETI ALVES e de MARCIA DA SILVA ALVES; brasilei-
ros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 25/06/2020.

Vamos juntos #LutarContraACrise


