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Mirassol volta 
aos treinos e traz 
reforço ao time
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Rio Preto registra mais de quatro 
mil casos de dengue em 2020

Município também contabilizou duas mortes em decorrência da dengue nos seis primeiros meses deste ano. No mesmo período do ano passado, a cidade 
teve mais 32 mil casos da doença, que foi o maior índice da história.                                                                                                               Pág. A4

PRIMEIRO SEMESTRE

Divulgação SMCS

Rio Preto possui estoque de 40 mil doses e 25 postos de vacinação

Autoescolas retomam aulas em Rio Preto

Polícia investiga possível corte criminoso de cabos

Divulgação

As aulas práticas são apenas os alunos que já estavam com o processo em andamento antes 
do início da quarentena. Não haverá inscrição para novos alunos, pois o sistema do Detran-SP 
está indisponível

Sesi e Senai fazem 
doação de 4 mil 

cobertores na região
Pág. A4

Sindicato dos Médicos 
entra na Justiça contra 

congelamento de salários
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Autônomo perde 
R$84 mil em golpe 
da venda de veículo
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OBRIGATÓRIO - A partir hoje, falta de máscara pode causar multa de R$500. Pág. A2

Cláudio LAHOS

Secretaria de Saúde divulga 25 novos casos positivos e mais duas mortes por Covid-19
Pág. A4

Vereadores 
aprovam 
LDO por 

unanimidade
A Lei de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO), que 
vai definir as diretrizes 
orçamentárias da Admi-
nistração Municipal direta 
e indireta para 2021, tem 
uma previsão orçamen-
tária quase R$ 2 milhões 
menor se comparada com 
a previsão feita para este 
ano.                   Pág. A3
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Corte de cabos deixa 6 
cidades sem Internet na região

CONTRA GRIPE
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Governo do Estado 
libera vacina para 
toda a população
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Fiscalização de uso de máscara 
começa nesta quarta-feira

A Vigilância Sanitária co-
meça a fiscalizar a utilização 
de máscara em todo o Estado 
de São Paulo a partir desta 
quarta-feira (1). Quem desres-
peitar a medida anunciada pelo 
Governador João Doria (PSDB) 
poderá ser multado em R$ 500, 
enquanto estabelecimentos co-
merciais pagarão R$ 5 mil para 
cada pessoa sem máscara. 
Neste primeiro dia, ainda não 
haverá a aplicação de multas, 
mas o início da penalização está 
previsto a partir desta quinta-
-feira (2).

Segundo a assessoria do 
governo, a Vigilância Estadual 
e as prefeituras somam cerca 
de 5,5 mil profissionais que irão 
fiscalizar. Não foram informados 
quantos desta quantidade irão 
atuar na região de São José do 
Rio Preto. “Desde 5 de maio, 
estamos fazendo fiscalizações 
educativas. Fizemos cerca de 
18 mil fiscalizações orientando 
estabelecimentos e pessoas. A 
partir do dia 1º, as ações edu-
cativas continuam, pois esse é 
o nosso mote, o entendimento 

da população da importância do 
uso de máscaras. Nós vamos 
intensificar junto com os muni-
cípios”, afirmou Maria Cristina 
Megid, Diretora do Centro de 
Vigilância Sanitária do Estado.

Segundo o Governador, o 
valor arrecadado com as multas 
será destinado ao programa 
Alimento Solidário. “Queremos 
atingir 100% das pessoas usan-
do máscaras, pois isso reduz 
sensivelmente a possibilidade 
de transmissão do Coronavírus”, 
afirmou Doria. “O objetivo do 
Estado e das prefeituras não é 
punir, mas orientar, alertar as 
pessoas sobre a importância de 
proteger vidas. Não há nenhum 
sentido arrecadatório e nem 
punitivo, mas de alertar a popu-
lação para que use máscaras”, 
acrescentou.

As novas regras serão publi-
cadas em resolução no Diário 
Oficial do Estado. As denúncias 
sobre locais com pessoas sem 
máscara poderão ser feitas 
pelo telefone 0800 771 3541, 
disque-denúncia da Vigilância. 
A ligação é gratuita e permite 
também registro de denúncias 
relacionadas às Leis Antifumo e 
Antiálcool para menores.

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Sem poder realizar provas, ETECs farão 
analise de Histórico Escolar de candidatos

O Centro Paula Souza di-
vulgou nesta terça-feira (30) o 
calendário dos Vestibulinhos do 
segundo semestre das ETECs de 
todo o Estado, incluindo a ETEC 
Philadelpho Gouvêa Netto.

Por conta da pandemia de 
Covid-19, pela primeira vez o 
processo seletivo será feito por 
analise do histórico escolar do 
aluno.

Em nota, o Centro Paula 
Souza afirmou que: “a mudan-
ça do critério se fez necessária 
para atender ao distanciamento 
social, recomendado pelo Go-
verno do Estado de São Paulo e 
autoridades sanitárias, visando 
preservar a saúde dos candi-
datos, e observando as notas 
atribuídas aos estudantes antes 
da pandemia”.

As inscrições poderão ser 
feitas de 07 a 21 de julho, 
exclusivamente pelo site: www.

vestibulinhoetec.com.br – segue 
calendário pós-inscrição:

3 de agosto – Divulgação 
da lista de classificação geral 
e dos convocados para a prova 
de aptidão para cursos técnicos 
que as exigem;

5 de agosto – Prova de 
aptidão;

Sérgio SAMPAIO

7 de agosto – Divulgação da 
lista de classificação geral dos 
demais cursos;

10 e 11 de agosto – Divul-
gação da 1ª lista de convocação 
e matrícula.

Outras informações acesse 
o site http://www.philadelpho.
com.br/ ou ligue (17) 3233-
9266.

Mais uma vez, a venda do 
prédio do Hospital Nossa Senho-
ra da Paz foi frustrada. Apesar 
de 1.718 pessoas visitarem 
o site do leilão, não houve 
um único lance para a com-
pra do imóvel avaliado em R$ 
39.240.000,00, nem mesmo 
o lance mínimo definido pela 
Justiça de 50% deste valor total, 
cerca de R$ 19.620.000,00, foi 
apresentado. Esta foi a quinta 
tentativa de venda do imóvel.

Com isso, os credores terão 
que esperar um pouco mais para 
receber o que têm direito. Den-
tre eles, há cerca de 300 traba-
lhadores que estavam na expec-
tativa que desta vez alguém ou 
algum grupo adquirisse o local 
para que as ações trabalhistas 
pudessem ser finalizadas.

Segundo o advogado traba-
lhista, Flávio Tomé, que repre-
senta um grupo majoritário des-
tes trabalhadores, infelizmente 
os tempos atuais de pandemia 
e dificuldades financeiras te-
riam colaborado para não haver 
comprador. “A regra legal é no 
sentido de ser designado um 
novo leilão”, salientou. Uma 
nova data ainda não foi definida.

As verbas rescisórias giram 
entre R$ 15 milhões e 16 mi-
lhões devidos aos trabalhadores 
do hospital.

A venda do hospital vem 
sendo esperada pelos credores 
desde 2002, o prédio que loca-
lizado em uma região valorizada 
de Rio Preto com 12.030m² 
área total e 9.295m² área 
construída.

Sem lances, venda 
do Nossa Senhora 
da Paz é frustrada

Sérgio SAMPAIO

Cláudio LAHOS

CFCs voltam às 
atividades em Rio Preto

Sérgio SAMPAIO

Aulas práticas e teóricas 
serão retomadas nesta 
quarta (1º de julho)

 
Representantes dos 28 

CFCs (Centro de Formação de 
Condutores) de Rio Preto reto-
mam suas atividades normais 
das aulas práticas e teóricas 
a partir desta quarta-feira (1º 
de julho).

Segundo Márcio Junio Ro-
drigues, diretor de ensino da 
CFC Rio Preto, a data foi defini-
da por representantes de todos 
dos CFCs que acharam melhor 
todos abrirem no mesmo dia.

Rodrigues lembra as essas 
aulas práticas são apenas para 
aqueles alunos que já estavam 
com o processo em andamento 
antes do início da quarentena. 
Novos alunos não poderão 
se inscrever neste momento, 
pois o sistema do Detran-SP 
continua indisponível.

Reciclagem – As inscrições 
estarão abertas nos CFCs 
apenas para condutores que 
tenham que passar pela “reci-
clagem” a partir do dia 1º.

Aprofundamento – O foco 
principal da reunião que acon-
teceu durante toda a manhã foi 
para que os representantes dos 
CFCs de Rio Preto aprofundas-
sem no protocolo sanitário de-
finido pelo governo do Estado 
para que eles pudessem voltar 

às atividades parcialmente.

Aulas teóricas – Neste 
primeiro momento, todas as 
aulas teóricas serão feitas 
100% on-line apenas para os 
alunos que já estavam inscritos 
para participar do processo e 
para novos alunos que tem que 
passar por “reciclagem”.

Prova teórica – A realiza-
ção das provas será presencial 
e individual. A aplicação será 
feita por agendamento pelos 
CFCs, seguindo os devidos 
cuidados. O uso de máscara 
será obrigatório e os Centros 
de Formação deverão oferecer 
álcool em gel para higienização 
das mãos.

Aulas práticas – Para evitar 
aglomerações, as ações pre-
ventivas também farão parte da 
nova rotina das aulas práticas, 
nas quais apenas instrutor e 
aluno poderão estar no vei-
culo. Ambos terão que utilizar 
máscara e o veículo terá que 
ser higienizado após cada aula.

Provas – Os testes, com 
previsão da retomada a partir 
da segunda quinzena de julho, 
serão realizados em ambien-
tes abertos, definidos pelos 
municípios e com adequação 
de horários entre um exame 
e outro. O objetivo é reduzir a 
quantidade de provas e adotar 
escalonamento. Alunos e ins-
trutores deverão usar máscara 
e o veículo passará por higieni-
zação após cada exame.

Segundo governo do Estado, o objetivo não é punir, mas alertar sobre a necessidade do uso constante de máscara

TRÂNSITO

Multar pessoas sem máscaras nas ruas não cabe a Vigilância Sanitária, afirma Aldenis

O secretário de Saúde, Al-
denis Borim, afirmou que a 
Vigilância Sanitária de Rio Pre-
to não tem o poder de multar 
pessoas físicas pelo não uso 
de máscaras nas ruas e locais 
públicos.

“A aplicação de multa para 
pessoas físicas é da Policia, é 
uma atribuição que não é da Vi-
gilância Sanitária é da Policia”, 
afirmou o secretário.

Afirmando que nestes casos 
é necessário o recebimento de 
uma denúncia para a confecção 
de um Boletim de Ocorrência 
(B.O.) para depois fazer a apli-

cação de uma multa.

Determinação Estadual – 
Por meio de determinação do 
governador João Doria (PSDB), 
a partir desta quarta-feira (1º 
de julho) uma multa de R$ 
500 pode ser aplicada para as 
pessoas que forem flagradas 
em locais públicos sem a más-
cara. O objetivo do governo é 
que 100% da população utilize 
máscaras todas as vezes que 
sair de suas casas.

Setor privado – As empre-
sas terão que fazer o papel de 
fiscal e impedir que pessoas 
entrem em seus estabeleci-

mentos sem o uso da máscara. 
Segundo o governador, essa 
determinação vale estabeleci-
mentos de todos os tamanhos.  
A multa será pesada: R$ 5 mil 
para cada pessoa dentro do 
estabelecimento sem máscara. 
Por exemplo, se três pessoas 
estiverem sem máscaras no 
local, a multa deverá ser de R$ 
15 mil para o estabelecimento 
comercial.  “Não é cabível acei-
tar isso! (pessoas que ainda se 
recusam a usar máscaras)”, 
afirmou Doria.

O uso de máscara, segundo 
o governador, é uma orientação 
da OMS (Organização Mundial 
de Saúde) que alerta que o 

uso dela ajuda sensivelmente 
à redução de proliferação do 
Coronavírus (Covid-19).

As denúncias sobre locais 
com pessoas sem máscara 
poderão ser feitas pelo telefone 
0800 771 3541, disque-de-
núncia da Vigilância Estadual. 
A ligação é gratuita e permite 
também registro de denúncias 
relacionadas às Leis Antifumo 
e Antiálcool para menores.

Multas – 100% dos valores 
arrecadados com essas multas 
serão repassados ao programa 
“Alimento Solidário”, que distri-
bui cestas de alimentos para 
famílias carentes.

Sérgio SAMPAIO

SEM VESTIBULINHO

LEI ALDIR BLANC
Bolsonaro sanciona lei de auxílio 
financeiro para o setor cultural

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que institui au-
xílio financeiro de R$ 3 bilhões 
para o setor cultural devido à 
pandemia de covid-19. O valor 
será repassado, em parcela 
única, a estados, municípios e 
o Distrito Federal, responsáveis 

pela aplicação dos recursos. A 
Lei nº 14.017/2020, chamada 
de Lei Aldir Blanc, foi publicada 
hoje (30) no Diário Oficial da 
União.

O texto prevê o pagamento 
de três parcelas de um auxílio 
emergencial de R$ 600 men-
sais para os trabalhadores 
da área cultural, além de um 

Da REDAÇÃO subsídio para manutenção de 
espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas 
empresas culturais, coopera-
tivas e organizações comuni-
tárias. Esse subsídio mensal 
terá valor entre R$ 3 mil e R$ 
10 mil, de acordo com critérios 
estabelecidos pelos gestores 
locais.

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

ORIENTAÇÃO
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Encerra
Como vai disputar as 

eleições para prefeito, Marco 
Rillo (PSOL) vai encerrar a 
sua carreira como vereador. 
Rillo abriu mão de ser reelei-
to para disputar as eleições 
majoritárias e ajudar o filho, 
ex-deputado João Paulo, na 
disputa por uma cadeira na 
Câmara. A presidente do 
PSOL, Luciana Fontes, diz 
que está fazendo tratativas 
para amarrar aliança com 
outras siglas para fortalecer 
a pré-candidatura de Rillo na 
disputa pela Prefeitura: “Es-
tamos encerrando algumas 
conversas, mas ainda não 
temos uma posição final”.

Chancelar
A presidente do PT, Celi Regina da Cruz (foto), informou 

que será promovido, hoje, o Encontro Municipal do par-
tido, com o objetivo de indicar a pré-candidata à prefeita 
e a chapa de pré-candidatos a vereador. O nome de Celi 
Regina, portanto, será chancelado para ela representar 
o PT na disputa pelo cargo de prefeita. “Também será 
aprovada a tática eleitoral a ser aplicada no processo 
eleitoral”, diz. A petista acrescentou que o partido está 
aberto para dialogar com outras siglas sobre a vaga de 
candidato a vice-prefeito.

Corredor
Projeto do vereador Fábio Marcondes (PL), que libera os 

corredores de ônibus para vans de transporte escolar, foi 
aprovado na sessão de ontem. Marcondes justificou que, 
quando a pandemia for superada, vai aumentar o fluxo 
de veículos e se o governo liberar os corredores para as 
vans, o transporte de alunos ficará mais rápido. Aprovado 
por unanimidade, Pedro Roberto Gomes (Patriota), Renato 
Pupo (PSDB) e Jean Charles (MDB), inclusive, pediram 
para que o Executivo não vete o projeto. A proposta tem 
mérito…   

Chapa pura
A exemplo de outros diri-

gentes, o presidente do PRTB, 
Paulo de Castro, também 
está animado com a chapa 
de pré-candidatos a vereador. 
“A expectativa é fazer duas 
cadeiras na Câmara”, prevê. 
Castro diz que a chapa será 
completa, 26 candidatos. 
Sem divulgar nomes, decla-
rou que a sigla tem um grupo 
conhecido com potencial para 
obter votação expressiva na 
eleição. Se não for concre-
tizada nenhuma aliança na 
majoritária para reforçar a 
pré-candidatura a prefeito de 
Paulo Bassan, Castro diz que 
o partido terá chapa pura.

Barbuda
Com a divulgação da 

pré-candidatura de Marco 
Rillo (PSOL) para disputar 
as eleições para prefeito, 
abre-se a porta para que 
outros nomes entrem na 
briga pelo cargo. O anúncio 
mais esperado é a pré-can-
didatura do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) na disputa 
pela reeleição. Fica só uma 
dúvida: o vice-prefeito Eleu-
ses Paiva (PSD) vai continu-
ar com Edinho? Um expert 
no assunto disse que sim, 
porém, certeza mesmo só 
depois de chancelar o nome 
do vice nas convenções dos 
partidos. Agora, ‘noiva bar-
buda’ é o que não falta…

Resgata
O pré-candidato a prefei-

to Filipe Marchesoni (Novo) 
vai resgatar um nome co-
nhecido na política rio-pre-
tense: Manoel Antunes. A 
delegada Aglaê Antunes, 
filha do saudoso ex-prefei-
to, será vice na chapa a 
ser encabeçada por ele nas 
próximas eleições. “Não tem 
coligação, será chapa pura”, 
revela. Como o partido tem 
bancada na Câmara Federal, 
Marchesoni diz que terá di-
reito no horário gratuito no 
rádio e na televisão. “Ajuda 
a divulgar as ideias”, reve-
lou, acrescentando que a 
proposta da sigla é a de livre 
mercado.

Rechaça
O secretário da Saúde, 

Aldenis Borim, rechaçou 
as fake news que tentam 
convencer incautos de que, 
muitas mortes divulgadas 
como sendo por Covid-19, 
são invenções das autorida-
des que atuam na área da 
saúde. “Ninguém está inven-
tando números”, rechaçou o 
secretário, ao atualizar, on-
tem, o avanço da pandemia 
na cidade. Borim disse que, 
se uma pessoa tem diabetes 
e contrai o vírus, aumenta 
a chance de óbito porque 
altera o organismo e acaba 
morrendo por Covid-19. 
Aliás, a doença já matou 80 
pessoas em Rio Preto.

Assustado
Anderson Branco (PL) de-

clarou, na sessão de ontem, 
que está preocupado ao ver 
fotos de pessoas conhecidas 
mortas pela Covid-19, na 
rede social. Quando foi ao 
Cemitério da Vila Formosa, 
em São Paulo, o vereador 
entrou em covas vazias, insi-
nuando que não passava de 
bravata da mídia. Negacio-
nista como o presidente Jair 
Bolsonaro, Branco não acre-
ditava que o coronavírus é 
contagioso e pode ser letal. 
Como a doença começou a 
matar conhecidos, mudou 
de opinião: “Estou ficando 
assustado, esse vírus mata 
e é perigoso”.

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram, em regime de ur-
gência, por unanimidade o PLC 
(Projeto de Lei Complementar) 
que define a nova Lei de Diretri-
zes Orçamentárias do município 
para o ano de 2021 na sessão 
desta terça-feira (30).

A LDO vai definir as diretrizes 
orçamentárias da Administra-
ção Municipal direta e indireta 
para 2021 e as orientações 
para elaboração e execução da 
lei orçamentária anual. O PLC 
dispõe também sobre as alte-
rações na legislação tributária 
do município.

A LDO de Rio Preto para o 
ano de 2021 terá uma previsão 
orçamentária menor em quase 
R$ 2 milhões, se comparada 
com a previsão feita para este 
ano. A previsão de Recei-
ta Líquida (Direta e Indireta) 
na LDO para 2021 é de R$ 
2.010.654.700,00, contra R$ 
2.013.065.600,00 das pre-
visões da LDO para este ano 
de 2020.

Em audiência pública rea-
lizada na Câmara no final de 
abril, o secretário de Planeja-
mento, Israel Cestari, esclare-
ceu que por conta do momento 
vivido no País, se referindo à 
pandemia da Covid-19 e suas 
consequências na própria eco-
nomia nacional, cautela é a 
palavra-chave colocada pela 
administração neste momento 
– esse número poderá e deverá 
ser alterado no mês de setem-
bro quando deve ser apresen-
tada a LOA (Lei Orçamentária 
Anual).

“Em setembro, teremos 
uma radiografia melhor da si-
tuação”, salientou Cestari na 
oportunidade.

Na nova LDO aprovada, os 
dois principais investimentos 
ficaram para as secretarias de 
Educação e Saúde: a previsão 
para a Educação é o investi-
mento de 25,5% do orçamento 
com R$ 279 milhões e a Saúde 
com 23,65% chegando a R$ 
258,8 milhões.

A previsão de receita resul-
tante dos impostos é de R$ 
1,094 bilhão, sendo o maior 
montante oriundo da cota-parte 
do ICMS R$ 286,4 milhões, 
seguido pelo ISS R$ 240,7 mi-
lhões e IPTU R$ 190,5 milhões.

As despesas consolidadas 
no setor de Infraestrutura para 
2021 na LDO serão de R$ 
583,8 milhões que serão uti-
lizados nas seguintes secreta-
rias, autarquias e empresas pú-
blicas: Obras, Serviços Gerais, 
Agricultura, Habitação, Meio 
Ambiente, Trânsito, Semae 
(Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto) e Emcop 
(Empresa Municipal de Casas 
Populares).

Já para as despesas con-
solidadas da área social, as 
secretarias municipais de Edu-
cação, Saúde, Assistência So-
cial, Esporte, Cultura, Mulher 
e Trabalho terão R$ 870,7 
milhões, sendo os maiores 
montantes para Educação R$ 
408,1 milhões e Saúde R$ 
471,4 milhões.

Sessão – Os dois projetos 
de lei que tiveram o mérito 
votado, foram aprovados por 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

LDO é aprovada por 
unanimidade

VEREADORES

Além da LDO, Legislativo aprovou mais cinco projetos

 Sérgio SAMPAIO

JUSTIÇA

Riopretoprev terá audiência pública virtual no dia 23

O Riopretoprev (Instituto 
Próprio de Previdência) vai re-
alizar audiência pública no dia 
23 de julho para apresentar e 
debater o Relatório de Gestão 
Corporativa, o resultado da 
política de investimentos e 
avaliação atuarial do ano de 
2019 da autarquia.

Por conta da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19), a au-
diência será virtual por meio do 
canal da Riopretoprev no Fa-
cebook (https://www.facebook.
com/riopretoprev1), a partir das 
18 horas.

Em portaria publicada nes-
ta quarta-feira (1º de julho), 
assinada pelo superintendente 
da autarquia, Jair Moretti, ele 

salienta que “a realização de au-
diência pública por meio virtual é 
alternativa adequada para reali-
zação do ato anual de prestação 
de contas da entidade, cujo 
conteúdo será disponibilizado 
nas Redes-Sociais”.

Após a realização da audi-
ência virtual, todo o material 
será disponibilizado no site da 
Prefeitura de Rio Preto.

Sérgio SAMPAIO

Encontro Municipal do PT deve ratificar o 
nome de Celi Regina para prefeita

O PT de Rio Preto promo-
ve nesta quarta-feira (1º de 
julho), a partir das 19h30, o 
seu Encontro Municipal que vai 
debater as estratégias do parti-
do para as eleições municipais 
deste ano e deve ratificar o 
nome da ex-vereadora Celi Re-
gina como candidata a prefeita 
de Rio Preto e debater e definir 
os candidatos a vereador que 
compor a chapa do partido.

O Encontro será virtual e terá 
a participação do presidente 
estadual do PT, Luiz Marinho.

Em nota, a sigla informou 
que “Até o momento somente 
a ex-vereadora e presidente do 
partido na nossa cidade, Celi 
Regina, cumpriu o critério de 
mais de 20% de adesões dos 
componentes do Diretório Mu-
nicipal para pleitear a indicação 
como pré-candidata à prefei-
tura de Rio Preto. Dirigentes e 
militantes petistas apostam no 
perfil de mulher, conselheira 
municipal de saúde e profes-
sora aposentada para vencer a 

eleição municipal”.
Após a definição dos nomes, 

o partido pretende iniciar a 
construção do Plano de Gover-
no, tendo como foco, segundo 
eles: “Modo Petista de Governo, 
organizadas nos eixos: Participa-
ção Popular e Cidadã e Controle 
Social; Desenvolvimento Urbano 
e Rural nos Municípios e Direito 
à Cidade; Políticas Sociais e a 
Realização de Direitos (Seguran-
ça, Educação, Saúde, Cultura, 
Mulheres, Juventude, LGBT, 
Combate ao Racismo); Gestão 
Ética, Democrática e Eficiente”.

Prefeituráveis: Além de Celi 
Regina a lista de pré-candida-
tos a Prefeitura de Rio Preto 
está extensa, por enquanto, 
conta com 13 postulantes: 
Danila Azevedo (PTC), Coronel 
Helena (Republicanos), Rogério 
Vinícius (DC), Marco Casale 
(PSL), Kawell Lott (Podemos), 
Antônio Pereira (PMN), Paulo 
Neto (PSC), Filipe Marchesoni 
(Novo), Paulo Bassan (PRTB), 
Marco Rillo (Psol) e o prefeito 
Edinho Araújo (MDB), que vai 
disputar a reeleição.

Sérgio SAMPAIO

unanimidade. O primeiro, de 
autoria do vereador Fábio Mar-
condes (PL), permite a circula-
ção de ônibus e vans escolares 
nos “Corredores Exclusivos de 
Ônibus” nos horários proibi-
tivos, quando estes veículos 
estiverem transportando alu-
nos e o segundo, do vereador 
Jean Charles (MDB), incluiu no 
calendário oficial do município 
o evento “Oxente Fest”, evento 
que foi criado pelo Centro de 
Tradições Nordestinas de Rio 
Preto, com o objetivo de resga-
tar os valores da comunidade 
que reside na cidade.

Legalidade – Três projetos 
tiveram sua legalidade apro-

vada.
Projeto de autoria do eme-

debista Jean Charles que proíbe 
aquisição ou estoque de esta-
belecimentos denominados fun-
dições, ferro-velhos e similares.

Projeto do vereador Zé da 
Academia (Patriota), que obri-
ga os shoppings centres de 
Rio Preto a disponibilizem para 
seus clientes cadeiras de rodas 
para serem usadas quando 
necessário.

Projeto da vereadora Karina 
Caroline (Republicanos), que 
dispõe sobre a recuperação, 
reeducação e acompanhamen-
to psicossocial de agressores 
a vítimas de violência contra a 
mulher.

Divulgação

Darko Stojanovic/Pixabay

Sindicato dos Médicos quer derrubar decreto que congela salários

O Sindicato dos Médicos de 
Rio Preto ingressou uma Ação 
Civil Pública com pedido de li-
minar para suspender o decreto 
18.615/2020 do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) que congela 
salários e suspendeu benefícios 
para todos os servidores até 
dezembro de 2021.

A edição do decreto vai de 
encontro com uma exigência 
feita pelo governo federal para 
a liberação de verbas para o 
município que serão utilizados 
no combate a pandemia da 
Covid-19.

A entidade questiona a com-
petência do chefe do Executivo 
para retirar este ganho dos 

médicos que terão seus salá-
rios congelados e suspensos as 
contagens para o recebimento 
de benefícios garantidos por 
lei como Sexta Parte e Licença 
Prêmio.

A proposta, caso venha a 
ser aceita pela Justiça, valerá 
apenas para os médicos sócios 
do sindicato.

Da REDAÇÃO

ELEIÇÕES 2020

Esta é a primeira vez que Celi é candidata a prefeita
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Para se fazer um diag-
nóstico médico preciso, pre-
cisamos obter uma história 
detalhada do caso, valorizando 
os sintomas e seus aspectos 
associados, como localização, 
intensidade e os fatores que 
eventualmente sejam atenu-
antes ou agravantes.

Para cada doença, existe 
um conjunto de sinais e sin-
tomas mais comuns e que 
normalmente se repetem na 
maioria dos casos. Isso torna 
mais factível a precisão do 
diagnóstico e o subsequente 
planejamento terapêutico. 
Pode-se inferir, portanto, que 
existe uma razoável lógica no 
entendimento e interpretação 
dos achados clínicos das do-
enças.

O corpo humano é dotado 
de órgãos e sistemas que apre-
sentam correlação anatômica 
e funcional. Isto não impede 
que esta correlação possa 
existir também na presença de 
eventuais assimetrias e varia-
ções que podem produzir sinais 
ou sintomas diferentes do que 
se classifica como típico.

O ser humano pode nascer 
com variações anatômicas e 
funcionais, cujas manifesta-
ções podem ser extremamente 
atípicas. O coração humano, 
por exemplo, está situado no 
lado esquerdo de nosso tórax, 
mas não seria nada absurdo 
uma dextrocardia, ou seja, seu 
coração estar implantando no 
lado direito do tórax e estar 
funcionando normalmente.

Os rins são órgãos duplos, 
responsáveis pela filtração de 
nosso sangue e eliminação de 
toxinas; no entanto, há pesso-
as que nascem com rim único 

ou, por fatores patológicos, um 
dos rins tem de ser removido, 
restando um rim funcionando, o 
qual agrupará todas as funções 
de um órgão duplo. Esta situa-
ção também é compatível com 
a sobrevida.

Quando uma pessoa descre-
ve os sintomas de sua doença, 
ela está retratando determina-
dos aspectos que permitem, 
graças à trivialidade dos mes-
mos, um diagnóstico objetivo e 
a imediata implementação de 
medidas terapêuticas. Porém, 
da mesma forma que existem 
variações e assimetrias na es-
trutura e função dos órgãos, os 
sintomas podem retratar uma 
determinada doença de forma 
completamente atípica.

Sintomas atípicos são muito 
perigosos, nem tanto pela sua 
intensidade ou localização, mas, 
sobretudo, pelo maior risco da 
pessoa não valorizar efetivamen-
te e também pela maior proba-
bilidade de confusão diagnóstica 
por parte do médico.

No caso do infarto do cora-
ção, devemos ter atenção re-
dobrada, pois existem sintomas 
atípicos que podem se mesclar 
com os sintomas típicos, ou 
mesmo os sintomas atípicos 
podem ser predominantes, re-
tardando o diagnóstico preciso 
e agravando o risco de morte. 
Neste período de inverno, devido 
ao aumento de casos de infarto 
do coração, os sintomas atípicos 
poderão estar mais evidentes na 
rotina das pessoas.

Para entender por que alguns 
sintomas são considerados atí-
picos, é fundamental conceituar 
quais seriam os sintomas mais 
esperados em um paciente que 
esteja infartando.

Primariamente, o infarto do 
coração consiste em um quadro 
agudo, de início súbito e de-
senvolvimento rápido – minutos 
ou horas – culminando com 
desfechos distintos de acordo 
com a correta ou equivocada 
interpretação dos sintomas.

Uma pessoa infartando ten-
de a se queixar de uma forte dor, 
em aperto ou “queimação” no 
lado esquerdo do peito, irradian-
do para o rosto ou para o braço 
esquerdo, com duração prolon-
gada (acima de 30 minutos), 
podendo estar acompanhada 
de náuseas. Este seria o cenário 
típico de um infarto agudo do 
coração.

Podemos destacar, pelo me-
nos, cinco sintomas atípicos, 
mas potencialmente sugestivos 
de um infarto do coração. São 
sintomas não menos relevantes 
que os mais comuns, mas sen-
sivelmente mais difíceis de uma 
correlação diagnóstica rápida. 
Estes cinco sintomas atípicos 
podem estar presentes isolada-
mente ou combinados entre si. 
Elucidando melhor:

Dor de estômago que não 
melhora com antiácidos

Quando o infarto acomete a 
parte inferior do coração, que 
está próxima ao estômago, a 
pessoa pode ter uma dor muito 
forte na região do estômago. Por 
não melhorar com uso de antiá-
cidos, devemos ter a cautela de 
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Cinco sintomas atípicos de um infarto 
do coração: muita atenção no inverno

considerar que a pessoa possa 
estar infartando.

Sudorese fria
Quando praticamos exer-

cícios ou estamos ansiosos, 
podemos apresentar sudorese, a 
qual normalmente é constituída 
de suor “quente”. Quando uma 
pessoa começa a transpirar ex-
cessivamente, um suor gélido, 
uma das possibilidades é estar 
infartando. Sudorese fria em 
grande quantidade neste período 
de inverno deve ser um sinal de 
alerta.

Falta de ar
Pessoas que se queixam de 

um cansaço intenso, súbito, 
limitante, difícil de explicar, pode 
ser indicativo de um infarto do 
coração. Esta sensação de 
cansaço pode ser traduzida por 
uma falta de ar, que pode estar 
presente sob esforço ou mesmo 
em repouso.

Palpitações
Quando uma pessoa está 

infartando, o coração pode 
acelerar muito. Desta forma, 
a pessoa tem a sensação de 
arritmias no coração, o que 
causa desconforto considerável. 
Há casos de infartos nos quais 
o coração pode apresentar bra-
dicardia, ou seja, batimentos 
baixos. Nestes casos, a pessoa 
refere que parece sentir o cora-
ção “parando e voltando”, tudo 

muito descontrolado.

Palidez cutânea
Quando uma pessoa infar-

ta, ocorre uma descarga de 
adrenalina na circulação, tendo 
como uma das manifestações 
a palidez cutânea, que, de for-
ma isolada ou combinada com 
outros sintomas, pode ser pista 
importante no diagnóstico de 
infarto do coração.

Em alguns grupos específicos 
de pessoas, os sintomas atípicos 
do infarto do coração podem ser 
mais perceptíveis. Os idosos e os 
diabéticos convivem com muitas 
alterações na sensibilidade a dor 
e, na vigência de um infarto do 
coração, podem não apresentar 
dor no peito típica.

Qualquer pessoa que esteja 

apresentando um dos cinco 
sintomas descritos, de forma 
súbita, isoladamente ou de 
forma combinada, com inten-
sidade elevada, sem fatores 
de melhora, deve procurar 
auxílio médico para o devido 
esclarecimento. Vale lembrar 
que um infarto do coração 
mediado por sintomas atípicos 
é tão importante e impactante 
quanto um infarto do coração 
com sintomas típicos.

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

Rio Preto tem mais de quatro 
mil casos de dengue em 2020
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou os números 
da dengue no município nesta 
terça-feira (29). Foram 506 
notificações durante o mês de 
junho, sendo que 11 casos 
foram confirmados, 15 descar-
tados e 480 permanecem em 
investigação. Neste primeiro 
semestre, a cidade soma 4.628 
casos confirmados e dois óbitos 
contabilizados.

Em comparação com o mes-
mo período do ano passado é 
possível observar uma queda 
brusca na quantidade de casos. 
Em 2019, Rio Preto já tinha mais 
32 mil casos durante os seis 
primeiros meses, número 693% 
maior do que em 2020. “No ano 
passado, tivemos o maior índice 

de dengue da história da cida-
de, então quando comparamos 
com os números de 2019 com 
os atuais, os dados de 2020 
parecem ser bem mais baixos. 
No entanto, os números deste 
ano são preocupantes e pode-
riam ser mais baixo”, afirmou o 
gerente da Vigilância Ambiental, 
Luiz Feboli Filho.

Com 1.745 casos ainda 
investigação, a expectativa é de 
que os casos diminuam a partir 
deste segundo semestre. “A cur-
va tende cair neste período por 
conta da falta de chuvas e o cli-
ma mais frio, mas não podemos 
relaxar. A recomendação é que 
as pessoas sempre fiquem de 
olho na parte externa da casa, 
vasos e ralos para evitar que os 
mosquitos coloquem os ovos”, 
explicou o gerente.

Vinicius LIMA
Divulgação

Rio Preto registra duas mortes e 25 
novos casos positivos de Covid-19
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto confirmou nesta 
terça-feira (30), a morte de 
duas pessoas morreram de 
Covid-19, sendo um homem, 
de 48 anos, e uma mulher, 83 
anos, ambos com comorbida-
des. O número de vítimas fatal 
da doença subiu para 80, que 
representa 3,04% do número 
de infectados. A pasta também 
confirmou 25 novos casos po-
sitivos de Covid-19, totalizando 
2.626 pessoas diagnosticadas 
com a doença na cidade.

O secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, du-
rante a coletiva de imprensa, 
chamou a atenção para o 
fato de que a letalidade da 
Covid-19 é 53 vezes maior 
do que a da dengue. Em todo 

o ano passado, foram 33 mil 
casos e 19 mortes em decor-
rência da dengue, uma taxa 
de letalidade de 0,06%. Já 
em relação à Covid-19, a taxa 
de letalidade é de 3,04%, em 
apenas três meses de pande-
mia, foram registrados 2.626 
casos e 80 mortes.

“No ano passado, tivemos 
a maior epidemia que Rio 
Preto já enfrentou de dengue. 
Toda denge no ano passado, 
perdemos 19 pacienes. Até 
agora, perdemos 80 pacientes. 
A Covd-19 é muito mais do que 
a pior epidemia que já vivemos 
de dengue”, disse o secretário.

Atualmente, 218 mora-
dores de Rio Preto estão in-
ternados, 78 na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 140 
na enfermaria.

Tatiana PIRES

PANDEMIA

AEDES AEGYPTI

HB esclarece estado de 
saúde de Jorge Fares

O Hospital de Base de 
Rio Preto emitiu uma nota 
esclarecendo o estado de 
saúde do diretor-executivo 
da Funfarme, Jorge Fares, 
após a circulação de um áu-
dio, por meio do WhatsApp, 
alegando que ele estaria em 
estado gravíssimo.

De acordo com a institui-
ção, Fares segue em estado 
estável, respira sem ajuda 
de aparelhos e permane-
ce internado na UTI para 
pacientes com Covid-19. 
A expectativa é de que o 
diretor deixe a UTI nos pró-
ximos três dias e fique na 
enfermaria.

Diagnosticado com Coro-

navírus no dia 18 de junho, 
Jorge Fares foi afastado de 
suas funções como diretor-
-executivo. No dia 20 de 
junho, ele foi encaminhado 
para UTI, onde permanece 
sob cuidados intensivos 
desde então.

De acordo com o último 
boletim do Hospital de Base, 
divulgado em 29 de junho, 
a instituição conta com 
93 pacientes confirmados 
com Covid-19 internados, 
sendo 46 na enfermaria e 
47 na UTI. Há também 32 
pacientes suspeitos interna-
dos, com 23 na enfermaria 
e nove na UTI. No Hospital 
da Criança e Maternidade 
há um paciente confirmado, 
internado na enfermaria.

Vinicius LIMA

ESTÁVEL

Além da dengue, a Saúde 
confirmou o primeiro caso posi-
tivo de Chikungunya. Outras 19 
notificações foram feitas, sendo 
que 16 foram descartadas e 
duas seguem em investigação. 

Rio Preto também contabiliza 
14 casos de Influenza, sendo 
seis do tipo Influenza A H1N1 
pdm09, três do tipo Influenza 
A não subtipado e cinco do tipo 
Influenza B.

Olímpia registra mais onze 
casos positivos de Covid-19

A secretaria de Saúde de 
Olímpia informou nesta ter-
ça-feira (30) que o município 
recebeu 11 novos resultados 
positivos para Covid-19. Os 
pacientes são cinco mulheres 
(24, 35, 39, 44 e 53 anos) 
e seis homens (20, 34, 41, 
50, 59 e 69 anos). Dois es-
tão internados na UTI, um em 
Olímpia e outro em Rio Preto, 
e os demais seguem em iso-
lamento domiciliar.

Foram registradas sete 
novas notificações suspeitas, 
entre elas um rapaz de 36 
anos, hospitalizado na enfer-
maria isolada da Santa Casa 
do município.

Com as atualizações, Olím-
pia contabiliza 146 casos con-

firmados, dos quais 100 estão 
curados (68%) e três estão 
internados, dois em UTI e um 
na enfermaria, além de três 
óbitos. O município aguarda 
resultados de 39 suspeitos, 
sendo quatro pacientes inter-
nados, um em UTI e três em 
enfermaria.

Isabela MARTINS

CORONAVÍRUS

Divulgação

Sesi doa 4 mil cobertores na região
A Campanha do Agasalho 

do Sesi-SP e do Senai-SP 
vai distribuir ao longo desta 
semana quatro mil coberto-
res nas cidades de São José 
do Rio Preto, José Bonifácio, 
Catanduva, Votuporanga e 
Fernandópolis. Serão dois mil 
cobertores em São José do Rio 
Preto e 500 em cada uma das 
demais cidades.

Em todo o estado de São 
Paulo, serão doados 100 mil 
cobertores a ONGs e institui-
ções que auxiliam pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social. “Os impactos econô-
micos têm sido muito fortes, 
sobretudo para os mais vul-
neráveis. Estamos fazendo o 
possível para minimizá-los e 
dar um auxílio neste momento 
tão difícil”, afirmou Paulo Skaf, 
presidente  da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp).

Juntamente com a doa-

ção dos cobertores, todas as 
escolas e os 53 centros de 
atividades do SESI-SP, assim 
como as unidades do Senai-SP, 
estão arrecadando agasalhos, 
mantas, cobertores e demais 
itens de vestuário, que podem 
ser novos ou usados, que ser-
virão para aquecer as famílias 
beneficiadas pelas ONGs neste 
inverno.

Para participar, basta ir até 
o SESI-SP ou o Senai-SP mais 
próximo e depositar a doação 
em um dos pontos de coleta 
nas unidades. As escolas e o 
clube permanecem fechados 
para a utilização do público, 
mas há caixas disponíveis para 
receber as doações logo na 
entrada dos locais. A campanha 
segue até o final do inverno.

No link http://hotsite.fiesp.
com.br/doeagasalhosesisenai/, 
é possível conferir o endereço e 
o telefone de todos os pontos 
de arrecadação. Para fazer a 
doação, é necessário compare-
cer ao local de máscara.

Vinicius LIMA

SOLIDARIEDADE
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Estado libera vacina contra gripe 
para todos a partir desta quarta

A Campanha de vacinação 
contra a gripe foi prorrogada 
até o dia 24 de julho no Estado 
de São Paulo e a partir desta 
quarta-feira (1º de julho) a 
vacina poderá ser tomada por 
toda a população, segundo 
informou Paulo Menezes, co-
ordenador de Controle de Do-
enças da Secretaria de Saúde 
do Estado, durante a coletiva 
desta terça-feira (30) da área 
da Saúde feita pelo governo do 
Estado de São Paulo.

Segundo dados divulgados 
esta semana pela Secretaria 
de Saúde de Rio Preto, a 
cidade já imunizou 164.711 

pessoas contra a gripe e a ci-
dade possui ainda um estoque 
de 40 mil doses.

Rio Preto – Em Rio Preto, a 
vacinação está sendo feita em 
escolas e equipamentos públi-
cos, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30.  Ao todo, são 
25 postos de vacinação que 
atendem a população .

Segundo nota a da Secre-
taria de Saúde, para tomar a 
vacina basta ter em mãos um 
documento de identidade e a 
carteirinha de vacinação, caso 
a pessoa possua.

Segue link com todos os lo-
cais onde você pode se vacinar 
a partir desta quarta-feira (1º 
de julho): www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacinas.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br
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Reforçado, Mirassol volta aos 
treinos nesta quarta-feira 

O Mirassol retoma as ativi-
dades em campo nesta quar-
ta-feira (1). Ontem (30), o 
clube realizou novos exames de 
Covid-19 e todos os atletas e 
membros da comissão técnica 
testaram negativo. O grupo 
já iniciou a concentração no 
Centro de Treinamento.

O Leão anunciou nesta 
semana a volta do zagueiro 
Wellington nas redes sociais, 
ainda sem data para ser inte-
grado ao elenco. Em sua pri-
meira passagem pelo Mirassol, 
o jogador ficou no clube por um 
ano e meio e disputou o Brasi-

leirão Série D e o Campeonato 
Paulista. Ele chega à região 
após seu desligamento com 
União Desportiva Oliveirense, 
de Portugal.

“Vestir a camisa do Mirassol 
é me sentir em casa, clube 
que me acolheu e onde eu me 
sinto bem. Tenho a expectativa 
de ajudar o clube a se clas-
sificar para a próxima fase e, 
consequentemente, irmos o 
mais longe que conseguirmos”, 
afirmou o atleta.

Outra novidade no Leão foi 
que a cirurgia do goleiro Ma-
theus Aurélio foi um sucesso. 
O arqueiro sofreu uma lesão 
no ligamento cruzado anterior 

Vinicius LIMA

 
MARTA LÚCIA VALENTE PEREIRA – 

Falecida no dia 29/06/2020 aos 62 anos 
de idade. Era viúva de Paulo César da 
Silva Pereira, deixando os fi lhos: Allan 
e Tiago. Sepultamento ocorreu no dia 
30/06/2020 às 13h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
da Ressurreição.

ODETTE ALVES DE SOUZA – Falecida 
no dia 30/06/2020 aos 82 anos de idade. 
Era viúva de Paulino Lopes de Souza, 

  FALECIMENTOS

Autônomo tem prejuízo R$ 84 mil em 
golpe de compra de caminhonete

Um autônomo, de 43 anos, 
foi vítima de um golpe ao ten-
tar comprar a caminhonete e 
perdeu R$ 84 mil, na segunda-
-feira (29) em Rio Preto.

De acordo com do boletim 
de ocorrência, o autônomo 
viu o anúncio no site da OLX, 
com valor abaixo do mercado, 
e entrou em contato com um 
estelionatário, que se passou 
pelo dono de uma Toyota Hilux. 
O verdadeiro dono do veículo 
também foi enganado pelo 
golpista, que disse que um 
funcionário iria buscar a cami-
nhonete e que devia dinheiro 
ao suposto funcionário e que 
por isso, daria o veículo para 
saldar a divida. O golpista pediu 
ao vendedor que não discutisse 
valores. Já ao autônomo, inte-

ressado na compra, falou que 
a caminhonete estava na casa 
do compadre dele.

A vítima chegou a fazer 
vistoria da caminhonete com 
um funcionário terceirizado do 

vendedor, com a sua autoriza-
ção. No entanto, a conta que 
o autônomo fez o depósito es-
tava no nome de uma mulher.

Após o depósito, a vítima 
solicitou a transferência do 
veículo para o seu nome. Neste 
momento, o vendedor informou 
que só faria ao receber o valor 
de R$ 110 mil. O autônomo 
percebeu, então, que caiu 
num golpe.

Vítima e vendedor da ca-
minhonete foram até à Central 
de Flagrantes para denunciar o 
estelionato. O proprietário per-
maneceu com a caminhonete 
e foi orientado a não entregá-la 
enquanto não solucionarem 
a questão. O veículo foi blo-
queado por estelionato até 
segunda avaliação da autori-
dade policial, responsável pela 
investigação.

 Tatiana PIRES

Detran (Departamento Estadu-
al de Trânsito). Ainda segundo 
o registro policial, após decidir 
pela compra, o autônomo fez 
um depósito de R$ 84 mil na 
conta do suposto cunhado do 

Vítima registrou o caso na Central de Flagrantea

Cláudio LAHOS

FUNDAÇÃO CASA

GOLPE NA OLX FALSIDADE

PAULISTÃO

Caso de menor isolado em banheiro 
será apurado pelo Governo Federal

O caso do adolescente – interno 
da Fundação Casa de Rio Preto, que 
ficou isolado em um banheiro desati-
vado da unidade após testar positivo 
para Covid-19 – teve um novo des-
dobramento nos últimos dias.

O presidente da Fundação Casa 
e secretário da Justiça e Cidadania 
de SP, Paulo Dimas Mascaretti, 
recebeu ofício do Mecanismo Na-
cional de Prevenção e Combate 
à Tortura – que é vinculado ao 
Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos – pedindo 
informações sobre o caso e outras 
denúncias relacionadas a casos de 
Coronavírus em outras unidades da 
fundação no Estado.

Por meio de nota, a Fundação 
Casa informou que está adotando 
todas as ações necessárias para 
preservar a saúde de internos e 
de servidores, atuando de forma 

transparente. Após a identificação 
do caso, o diretor responsável pela 
unidade rio-pretense e a diretora do 
setor de saúde da regional foram 
afastados. Além disso, a entidade 
instaurou processo administrativo.

“Encaminharemos os esclareci-
mentos pertinentes ao Mecanismo 
Nacional de Prevenção e Combate 
à Tortura (MNPCT), evidenciando 
que as práticas recomendadas já 
são adotadas desde o início da 
pandemia, com acompanhamento 
permanente das ações pelo Comitê 
de Gerenciamento de Crise instala-
do pela Fundação”, informou a nota.

A Fundação Casa também afir-
mou que “todos os internos recebem 
atendimento permanente de saúde, 
sendo definidos protocolos em 
conformidade com as orientações 
dos órgãos sanitários competentes, 
disponibilizados publicamente, não 
se sustentando qualquer indicação 
de violação de direitos.”

Da REPORTAGEM

Um técnico, de 37 anos, foi 
detido pela Policia Militar após ser 
flagrado andando na contramão 
e, também, na calçada da Rua 
Coronel Spínola de Castro, região 
central de Rio Preto, na segunda-
-feira (29). Para evitar ser multado, 
o homem tentou se passar por 
policial militar.

Ele foi levado à Central de 
Flagrantes, onde foi registrado um 
boletim de ocorrência por falsa 
identidade, injúria e desacato.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais solicitaram 
a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) dele para aplicarem a multa 
e o documento do veículo para a 
consulta no sistema da polícia. 
Durante o preenchimento da 
infração, o técnico se identificou 
como policial militar, sendo exigi-
da a funcional dele, que não foi 
apresentada.

Neste momento, segundo o 
registro policial, o homem arrancou 
o documento da moto das mãos do 
PM, dizendo que ele não aplicaria a 
multa. Os policiais insistiram para 
que ele entregasse novamente o 
documento e conseguiram aplicar 
as multas por transitar na contra-
mão de direção, transitar sobre 
a calçada e usar capacete sem 
utilizar a cinta jugular e o engate.

Ele foi levado à Central de 
Flagrantes, onde foi ouvido e libe-
rado. À Polícia Civil, ele disse que 
se enganou ao se identificar como 
policial militar. O celular do técnico 
foi apreendido e encaminhado ao 
1º Distrito Policial, que investigará 
o caso.

Técnico se passa 
por PM para 
evitar multa

 Tatiana PIRES

Uma empresa de provedor 
de Internet, que atua há mais de 
oito anos em Urupês, acionou a 
polícia militar na noite do último 
sábado (27), para denunciar um 
ato suspeito que deixou milhares 
de clientes de Urupês, Irapuã, 
Sales, Potirendaba, Palmares 
Paulista e Sabino (SP) sem aces-
so à Internet.

A polícia chegou ao local para 
manter a equipe em segurança 
enquanto efetuavam os reparos. 
A equipe verificou que um cabo 
de fibra óptica teria sido cortado 
com alguma ferramenta.

De acordo com a empresa, 
todos os clientes das cidades 
tiveram o acesso interrompido. 
“É uma situação extremamente 
preocupante quando constata-
mos que estas ações objetivam 
prejudicar a empresa e o cidadão 
que precisa dos serviços de Inter-
net. Esperamos que o caso seja 
solucionado e que os responsá-
veis sejam punidos pela lei, pois o 
caso já está nas mãos da justiça”, 
explica proprietários da Urupêsnet

Ainda segundo a empresa que 
sofreu os danos, os suspeitos sa-
biam exatamente que o local que 
cortaram a fibra acarretaria em 
uma grande queda, que deixaria a 
população por muitas horas sem 
acesso à Internet.

Será instaurado um inquérito 
para apurar o caso. O prejuízo 
estimado é entre R$ 3 e R$ 5 
mil, pois o cabo teria sido rompido 
próximo ao Distrito de São João 
do Itaguaçu.

Polícia investiga possível 
ato criminoso que deixou 
6 cidades sem internet

Da REDAÇÃO

deixando os fi lhos: Aparecido, Eloi, Decler 
e Hercoles. Sepultamento ocorreu no dia 
30/06/2020, saindo do velório direto para 
o cemitério Municipal de Planalto.

ODILIA FERREIRA PIRES – Falecida no 
dia 30/06/2020 aos 81 anos de idade. Era 
solteiro. Deixando os fi lhos: Manoel, Se-
bastião, Pedro, João, Rita, Vilma e Antônio. 
Sepultamento ocorreu no dia 30/06/2020 
às 13h, saindo do velório São João das 
Duas Pontes – SP para o cemitério muni-
cipal de São João das Duas Pontes – SP.

Governo do Estado libe-
rou vacina para toda a 
população a partir do dia 
1º

AGRESSÃO
Trio é preso por envolvimento 

em roubo a idoso
A Polícia Militar de Tanabi 

prendeu dois homens e uma 
mulher suspeitos de roubarem 
um idoso, de 78 anos. O crime 
aconteceu na noite de segun-
da-feira (28). Um casal, que 
participou do assalto, morava 
no fundo da casa da vítima.

De acordo com a PM, a 
mulher pediu que o idoso guar-
dasse uma garrafa de água na 
geladeira, como tinha o hábito 
de fazer. Neste momento, dois 
homens encapuzados invadiram 
a residência e renderam o ido-
so, amarrando-o.

Os bandidos levaram R$ 
700 e os cartões bancário 
do idoso, juntamente com as 
senhas. A mulher disse que foi 
agredida na barriga e, por estar 

grávida de dois meses, acionou 
o Resgate.

A PM foi chamada e durante 
patrulhamento nas proximi-
dades, abordou o casal, que 
confessou aos policiais ter 
planejado o assalto. O terceiro 
envolvido no crime também foi 
localizado e negou sua parti-
cipação. O trio foi preso em 
flagrante por roubo e agressão.

 Tatiana PIRES

LUTO
Dono do Deley Lanches 

morre por Covid-19

Vanderlley Freitas, o pro-
prietário do tradicional Deley 
Lanches, morreu aos  48 anos, 
em decorrência da Covid-19. 
Segundo a Secretaria de Saúde, 
que divulgou nesta terça-feira 
(30), a morte também de uma 
mulher, de 83 anos, informou 
que ambos apresentavam co-
morbidades.

O resultado positivo para a 
doença ocorreu há dez dias e 
Deley estava internado na Santa 
Casa, de Rio Preto. Ele estava 
internado na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e morreu na 
segunda-feira (29).

A morte de Deley provocou 
comoção nas redes sociais. 
“Recebo com profunda tristeza 
a notícia de que nosso amigo 

Deley (lanches) faleceu vítima 
de COVID. Que Deus dê força 
a família”, escreveu o vereador 
Fábio Marcondes, em seu perfil 
no Facebook.

O trailer de lanches, que leva 
o apelido dele, Deley Lanches,  
funciona há mais de 30 anos no 
bairro Santa Catarina.

 Tatiana PIRES

APAGÃO

do joelho direito e não deve 
jogar mais nesta temporada, já 
que o tempo de recuperação 
estimado é de sete meses. 
“Minha cirurgia foi um sucesso, 
já estou em tratamento e logo 
mais estarei de volta”, afirmou 
nas redes sociais do Mirassol.

Com o Paulistão paralisado 
desde março, o Leão está na 
segunda posição grupo C com 
16 pontos, dois atrás do líder 
São Paulo e cinco na frente da 
Inter de Limeira. Os próximos jo-
gos serão contra a o Água Santa 
e a Ponte Preta, ainda sem data 
prevista. O Mirassol precisa de 
mais uma vitória para garantir a 
vaga nas quartas-de-final.

Divulgação
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DOCE HELENA 

Foi com muita tristeza que os amigos ficaram sabendo do 
falecimento, segunda-feira, dia 29, de Helena Nasser, viúva de 
Arlindo Nasser, hospitalizada durante uma semana. Fundadora 
da casa de comida árabe Zahtar, na Rua Pernambuco, na 
Redentora, uma referência em gastronomia de alta qualidade, 
que ela fazia questão de cuidar com grande carinho, ao lado da 
filha Nanda. Helena tinha dois filhos, o outro é Cristiano Nasser. 
Chef de cuisine de grande competência, nos Anos 60 e 70, ao 
lado do marido, foi uma socialite de intensa atividade no nosso 
high. Delicada, afável e doce, Helena vai fazer falta não apenas 
para os familiares, mas para os muitos amigos que aprenderam 
a respeitá-la e admirá-la. Não haverá missa presencial. 

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes de hoje e 
amanhã:  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, Márcia 
Bombini, Vinícius Araújo dos Santos Silva, 
Cristiano Furquim, Fábio Gomes, Izabel Martho, 
Kenji Miyazaki.

Miguel Jabur e a aniversa-
riante, Evanilda do Amaral

São José do Rio Preto, quarta-feira 
1° de julho de 2020

PASSARELA PARA 
ANIMAIS   

Vejam que legal: a Prefeitura de 
Rio Preto instalou uma passarela 
de 44 metros de comprimento 
que interliga duas vias do anel 
viário, próximo a Mata dos 
Macacos. A intervenção foi 
planejada assim que as obras 
no local começaram, para que 
os animais silvestres pudessem 
atravessar a rodovia a salvo. A 
passarela foi estendida sobre 
duas vias que ainda sem nome. 
No local havia apenas o linhão, 
agora cada lado tem duas vias 
em cada um dos sentidos. 

PARA A CULTURA II

Por mais de cem dias, a 
economia da cultura sofreu 
tanto com os efe i tos da 
pandemia sobre suas atividades, 
quanto com a demora do setor 
público na resposta à erosão de 
recursos, que já eram escassos 
antes da quarentena. Parte de 
trabalhadores do setor, ficou à 
própria sorte com o fechamento 
de teatros, cinemas, casas de 
shows e centros culturais.

À VENDA    

Apesar do momento difícil para negócios, um 
conhecido restaurante da cidade poderá mudar 
de mãos. O proprietário, cansado de lidar com 
a inconstância de seus funcionários, que acaba 
dificultando um atendimento como ele gostaria, 
resolveu passá-lo para a frente, mas está 
encontrando dificuldade. Por isso, ele tem oferecido 
sua casa para proprietários de outros restaurantes 
similares.

CIRQUE FERMÉ 

Prejudicado pela pandemia, 
que o forçou a paralisar seus 
espetáculos ao redor do mundo, 
o canadense Cirque du Soleil,  
com uma dívida em torno de 
US$ 1,6 bilhão, demitiu 95% de 
sua força de trabalho - no dia 
19 de março, após fechar 44 
produções 4.600 funcionários- 
e abriu pedido de recuperação 
judicial para evitar processo 
de falência. O conglomerado 
pede uma injeção de US$ 300 
milhões para retomar seus 
negócios. O grupo tem apenas 
um espetáculo em cartaz 
atualmente, na China. E 700 
desses empregados ficariam 
baseados em Las Vegas, onde 
a companhia ganhou 40% de 
sua bilheteria de US$ 1 bilhão 
no último ano. Eles esperam 
estrear um novo show na cidade 
em novembro. O conglomerado 
espera reemergir do processo 
de estruturação como uma 
entidade muito mais enxuta, 
com cerca de mil funcionários.

JUNINA 

Aniversariante de domingo 
passado, dia 28, Evanilda do 
Amaral teve seu apartamento 
invadido sábado pelos amigos 
plus intimes – em torno de 
se is  pessoas – para um 
surprise –party a partir do 
happy hour, se é que vocês 
me entendem, desenhado no 
estilo caipira e respeitando 
o protocolo de isolamento 
social. Os amigos levaram 
juninices em homenagem 
aos santos do mês - o Dia de 
São Pedro seria celebrado na 
segunda-feira. Tinha décor 
de envelop little flags bem 
coloridas, mini-espantalhos, 
toalha floral de chita, pipoca, 
amendoim, quentão, e que 
tais, com galinhada no prato 
principal e arroz doce,canjica, 
pé-de-moleque e paçoquinha 
de sobremesa. As velinhas 
foram plantadas sobre um 
bolo de milho verde, huuum, 
imperdível!

PARA A CULTURA I

Após tramitar na Câmara e 
no Senado por pouco mais 
de um mês, a Lei Aldir Blanc 
foi sancionada segunda-feira, 
dia 29, pelo presidente Jair 
Bolsonaro e promete liberar 
até R$ 3 bilhões para estados 
e municípios, com recursos 
oriundos, em sua maioria, do 
Fundo Nacional de Cultura 
(FNC). Fruto de acordo entre 
congress is tas ,  o  p ro je to 
tramitou em tempo recorde na 
Câmara e Senado, superando 
divergências ideológicas.

PARA A CULTURA IV

A s  e m p r e s a s  p r e c i s a m 
comprovar cadastro municipal, 
estadual, distrital ou de pontos 
de cultura. Quando o dinheiro 
chegar a estados e municípios, 
as cidades terão até dois meses 
para programar a destinação do 
dinheiro.

NOVO TEATRO  

Rio Preto ganhou um Teatro 
de Bolso com 70 lugares. A 
reforma trouxe para a Casa de 
Cultura Dinorath do Valle, a 
implantação e oficialização do 
Teatro de Bolso, no segundo 
andar da instituição. O local 
recebeu a construção do palco 
e rampa de acesso, camarins, 
sistema elétrico próprio com 
tomadas e infraestrutura 
para instalação de refletores. 
Com isso, a cidade ganha 
mais um teatro, ideal para 
apresentações de pequenas 
peças  se ja  para  tea t ro , 
números de dança, música, 
palestras, etc.

TESTES DE GRAÇA II  

O teste sorológico identifica a presença de anticorpos (IgA, IgG 
ou IgM) no sangue dos pacientes que foram expostos ao vírus 
em algum momento. Como avalia a resposta do organismo para 
combater o Sars-CoV-2, o exame é indicado a partir do oitavo 
dia desde o aparecimento dos sintomas.

Fernanda Canteli Sodré e Stefano Ragazzi Sodré

PARA A CULTURA III

A lei prevê um auxí l io de 
R$ 600, em três parcelas, 
para trabalhadores da arte e 
da cultura. Podem solicitar 
o recurso profissionais que 
comprovem atuação no setor 
nos últimos dois anos, com 
rendimentos de até R$ 28,5 
mil em 2018. Além da ajuda 
para pessoas físicas, a lei prevê 
auxílio para espaços artísticos 
e micro e pequenas empresas 
culturais que tiveram as suas 
a t i v idades in te r rompidas 
por conta das medidas de 
isolamento social. 

BABY 

Avós de Lucca, de 5 anos, filho de Leonardo Ragazzi Sodré e Juliana 
Silveira Sodré, residentes em Campinas, o casal de advogados 
Gerson e Silvia Regia Ragazzi Sodré, soube que vai ganhar mais 
um neto. Este, nasce no início de janeiro de 2021, filho de Stefano 
Ragazzi Sodré e Fernanda Canteli Sodré, cujos avós maternos são 
Gildo e Silvia Canteli. Ainda não sabem o sexo da criança.

TESTES DE GRAÇA I

Quem tem plano de saúde e apresentou sintomas como tosse, 
coriza, dor de garganta e febre, desde segunda-feira, pode 
fazer o exame sem custo extra, desde que com pedido médico, 
porque os planos de saúde terão de cobrir testes sorológicos de 
Covid-19. A medida foi editada por meio de uma resolução da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada dia 
29 último, no Diário Oficial da União (DOU), que já está em vigor.

PRIMEIRO 
ANIVERSÁRIO

Miltinho e Mari Homsi 
p r epa ram-se  pa ra 
c o m e m o r a r  n e s t a 
sexta-feira, dia 3 de 
j unho ,  o  p r ime i r o 
aniversário de seu filho 
Elias. Será uma festa 
formatada no estilo 
pic-nic, no condomínio 
onde residem, com o 
aniversariante, seus 
pais e avós, apenas, 
r e s p e i t a n d o  o s 
rígidos protocolos do 
isolamento social.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 

EMPENHO 8826/20
Considerando a reclamação recebida, quanto às divergên-
cias do item CÓD 80964. Considerando previsão contratual 
na Cláus. 2ª, subitem 2.3 e item 2.6. Fica a empresa NOTI-
FICADA a SUBSTITUIR no prazo de 03 dias úteis, imprete-
rivelmente, a contar do recebimento desta, a quantidade de 
720 latas do item supracitado. . O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO 
PRETO EPP
EMPENHO 5988/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
EMPENHO 6554/20
Considerando a efetivação da entrega conforme solicitado. 
DECIDO: ACOLHER parcialmente o pedido, MITIGANDO a 
penalidade anteriormente aplicada de MULTA de 20% do va-
lor referente ao atraso das obrigações contratuais, permane-
cendo as empresas ADVERTIDAS. SMS – ALDENIS BORIM
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia Nº 19/18 CONTRATO: COC/0005/19
CONTRATADA: Noromix Concreto SA
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 17,1001% e fi ca suprimido em aproxi-
madamente 17,1002% do valor inicial do contrato supramen-
cionado.  SMO. Sergio A. Issas
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 339/19 CONTRATO: PRE/0324/19
CONTRATADA: Appa Serv. Temp. e Efet. Ltda
Fica suspenso parcialmente pelo prazo de 60 dias de acordo 
com o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato supramen-
cionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e o Dec. 
Municipal 18559/2020. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade nº 05/2020
Contrato: INL/0006/2020
Contratada: Med Rio Com. e Rep.
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção corretiva e 
preventiva, calibração e segurança elétrica com fornecimen-
to de peças e acessórios nos Eletrocardiógrafos e monitores 
cardíacos Marca Dixtal e desfi briladores Marca Philips das 
Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - Va-
lor Total: R$94.568,44 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2020
ATA Nº 0451/20
CONTRATADA: FERNANDA CARDOSO MARTINS QUA-
DRO ME.
OBJETO: Fornecimento de impressos diversos. - Valores 
Unitários – Item 02 – R$7,49; Item 03 – R$2,88; Item 04 
– R$1,00; Item 06 – R$1,68; Item 07 – R$8,00; Item 08 – 
R$8,00; Item 09 – R$1,65; Item 10 – R$1,20 - SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2020
ATA Nº 0452/20
CONTRATADA: CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de impressos diversos. - Valor 
Unitário – Item 01 – R$8,90 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2020
ATA Nº 0453/20
CONTRATADA: E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos veterinários - Va-
lores Unitários – Item 01 – R$11,70; Item 03 – R$10,80; Item 
08 – R$14,41; Item 11 – R$86,23; Item 12 – R$4,00; Item 
21 – R$29,00; Item 28 – R$42,00; Item 29 – R$8,20; Item 33 
– R$10,50; Item 34 – R$6,50; Item 35 – R$15,08 - SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2020
ATA Nº 0454/20
CONTRATADA: VETTS ATACADO VETERINÁRIO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos veterinários - Va-

lores Unitários – Item 05 – R$7,28; Item 06 – R$31,50; Item 
09 – R$53,00; Item 13 – R$8,80; Item 14 – R$32,50; Item 25 
– R$13,15; Item 31 – R$17,00 - SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2020
ATA Nº 0455/20
CONTRATADA: MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos veterinários - Va-
lores Unitários – Item 02 – R$6,69; Item 10 – R$18,79; Item 
16 – R$10,01; Item 17 – R$1,42; Item 19 – R$72,76; Item 20 
– R$95,76; Item 22 – R$75,79; Item 23 – R$49,20; Item 24 
– R$14,60; Item 26 – R$72,97; Item 32 – R$15,00; Item 36 – 
R$124,33; Item 37 – R$232,59 - SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11193/2020
CONTRATO Nº: DPL/0036/20
CONTRATADA: TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI – 
ME. 
OBJETO: Prestação de serviços de reparos, manutenção em 
linhas telefônicas - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro - 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$3.540,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
164/2020 – PROCESSO Nº 11.648/2020 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
para manutenção corretiva e preventiva, com fornecimen-
to de peças em aparelhos de ar condicionado. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 02/07/2020 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO 
REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 210/2020 – PRO-
CESSO nº 11.942/2020  
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospi-
talar. Secretaria Municipal de Saúde. Informamos que foi re-
designada a data do pregão em epigrafe conforme segue: “ 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/07/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h.” – Pregoeira.
COMUNICADO 
REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 211/2020 – PRO-
CESSO nº 11.943/2020  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de kit 
lanche (café da manhã) para os atiradores do Tiro de Guer-
ra. Gabinete do Prefeito. Informamos que foi redesignada a 
data do pregão em epigrafe conforme segue: “ O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 10/07/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h.” – Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II 
SUL -BOM JARDIM – (RUA JOSÉ POLACHINI SOBRINHO 
575) – SEC. MUN. SAÚDE  - Julgamento da Comissão 
Municipal de Licitação: Após análise do recurso administra-
tivo apresentado e tendo em vista a legislação de regência 
e seus julgados, resolve manter os termos do julgamento 
realizado no dia 22/05/2020 (publicado na imprensa ofi cial 
no dia 23/05/2020). - DESPACHO DA AUTORIDADE SUPE-
RIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as razões recur-
sais, acolho e ratifi co integralmente a decisão da Comissão 
Municipal de Licitação, utilizando os argumentos lá expos-
tos como razões de decidir e, nesses termos, conheço do 
recurso interposto pela empresa ENGESCAV ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI para, no mérito, julgá-lo improvi-
do, mantendo a decisão que a inabilitou a prosseguir neste 
certame licitatório.  2- Publique-se por extrato para que surta 
os devidos efeitos legais, dando regular andamento ao pro-
cesso licitatório fi cando designado o dia 02/07/2020 às 08:30 
horas para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. As 
formalidades legais. Aldenis A. Borim – Sec. Mun. de Saúde. 
O inteiro teor da decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados.   

JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD NOR-
TE (RUA JOAQUIM ROSA DOS SANTOS, ESQ. AV. JAGUA-
RÉ, VL. CLEMENTINA) – SEC. MUN. SAÚDE - Julgamento 
da Comissão Municipal de Licitação: Após análise do recurso 
administrativo apresentado e tendo em vista a legislação de 
regência e seus julgados, resolve manter os termos do julga-
mento realizado 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 
recursais, acolho e ratifi co integralmente a decisão da Co-
missão Municipal de Licitação, utilizando os argumentos lá 
expostos como razões de decidir e, nesses termos, conheço 
do recurso interposto pela empresa ENGESCAV ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI para, no mérito, julgá-lo 
improvido, mantendo a decisão que a inabilitou a prosseguir 
neste certame licitatório.  2- Publique-se por extrato para que 
surta os devidos efeitos legais, dando regular andamento ao 
processo licitatório fi cando designado o dia 02/07/2020 às 
08:50 horas para a sessão de abertura da proposta fi nan-
ceira. As formalidades legais. Aldenis A. Borim – Sec. Mun. 
de Saúde. O inteiro teor da decisão se acha encartada nos 
autos do processo a disposição dos interessados.   
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° 218/2020, PROCESSO 11.983/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviços gráfi cos para a 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/07/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, 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° 229/2020, PROCESSO 12.087/2020, objetivando 
o registro de preços para fornecimento de marmitex para as 
unidades de pronto atendimento - UPAs 24 horas. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 16/07/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
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° 230/2020, PROCESSO 12.114/2020, objetivando 
o Registro de preços para possível aquisição de hastes 
fl exíveis de rayon e tubos tipo falcon (com tampa e rosca) 
para coleta de amostras de nasofaringe - COVID 19 – Se-
cretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 08/07/2020, 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB,  torna público aos interessados 
a reabertura de licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM,  
objetivando  a AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE PEÇAS 
DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMEN-
TOS DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE (ATI). sendo 
que foi publicado no dia 13/04/2020 o aviso de suspensão 
de licitação por conta da Pandemia. Data de reabertura do 
processamento do Pregão: 20/07/2020 às 09:00hs, na sede 
da EMURB, situada na Avenida Philadelpho Manoel Gouveia 
Neto nº 2150, Jardim Mona, na cidade de São José do Rio 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
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Preto, Estado de São Paulo.

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2020.

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

PORTARIA N.º 34.358 DE 30 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1042185-93.2019.8.26.0576, 
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 29.071 de 22 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) ROBSON LUIS RODRIGUES, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê ““com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
30/12/2012”.
PORTARIA N.º 34.360 DE 30 DE JUNHO DE 2020
RELOTA, o servidor SILVIO CESAR GASPARO SAID da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança 
para a Secretaria Municipal de Assistência Social, surtindo 
os efeitos desta a partir de 30 de junho de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A   Nº 380
 De 30 de junho de 2020

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, DETERMINA:
CONSIDERANDO a declaração da situação de emergência 
decorrente da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
– Covid-19, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 
11 de março de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 
18.554, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 
de prevenção e enfrentamento do coronavírus;
CONSIDERANDO que a realização de audiência pública por 
meio virtual é alternativa adequada para realização do ato 
anual de prestação de contas da entidade, cujo conteúdo 
será disponibilizado nas Redes-Sociais;
Art. 1º - Convocar Audiência Pública Virtual com o objetivo 
de apresentar e debater o Relatório de Gestão Corporativa, 
o resultado da Política de Investimento e a Avaliação Atuarial 
da RIOPRETOPREV, todos referentes ao exercício de 2019.
Art. 2º. A audiência pública virtual será realizada no dia 23 de 
julho de 2020, às 18h00min, com disponibilização ao vivo no 
Facebook da entidade, acessível em https://www.facebook.
com/riopretoprev1, com posterior disponibilização permanen-
te no canal do youtube da Autarquia, no link a ser oportuna-
mente divulgado.
Art. 3º. Após a realização da audiência pública virtual, a 
RIOPRETOPREV disponibilizará o material apresentado no 
endereço eletrônico <http://www.riopretoprev.riopreto.sp.gov.
br>. 
                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 30 de junho de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente 
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÂO DE RECEBIMENTO E 
ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO– CON-
CORRÊNCIA 03/2020 – PROC. nº 38/2020
Objeto: execução de serviços de perfuração e instalação de 
poço tubular profundo, com revestimento de aço carbono 
e fi ltros espiralados inox, do Aquífero Guarani, situado na 
Avenida Orlando Guareschi, S/N, no bairro Residencial Euro-
park, município de São José do Rio Preto/SP 
As empresas ENGEPER ENGENHARIA E PERFURAÇÕES 
LTDA e HYLOC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPA-
MENTOS OPERATRIZES - EIRELI entregaram seus enve-
lopes dentro do prazo legal. Foram abertos os envelopes 
de habilitação e a sessão foi encerrada para análise da 
documentação. Após o julgamento, a Comissão designará 
a data da sessão de abertura dos envelopes das propostas 
comerciais. S.J.R.Preto 30.06.2020 – Sonia M. F. S. Gomes 
– Presidente da CL
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
32/2020
Objeto: Aquisição de bomba reautoescorvante para a Esta-
ção Elevatória de Esgoto – Porto de Areia.
Contratada: IMBIL SERVICE EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 91/2020, recebida em 
04.06.2020. Valor: R$ 15.000,00.
Prazo de entrega: 50 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 18/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
32/2017 – PROC. nº 38/2017
Contratada: LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP.
Objeto: Prorrogação de contrato com aplicação de reajus-
te referente à contratação de empresa especializada para 
procedimentos de restauração e manutenção corretiva, com 
fornecimento de peças e acessórios genuínos/originais, em 
equipamentos pá carregadeira e retroescavadeira da frota do 
SeMAE.
Valor: R$ 94.257,40. Prazo: 12 meses.  Data da assinatura: 
30.06.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 41/2019 – 
PREGÃO ELETRÔNICO 45/2019
Contratada: TELEBRASIL – TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
EPP.
Objeto: Prorrogação do contrato sem reajuste de preços 
referente ao objeto de contratação de empresa especiali-
zada para prestação de Serviços de assistência técnica e 
manutenção preventiva e corretiva para as centrais privadas 

de comutação telefônica – PABX e componentes do SeMAE, 
com fornecimento de mão de obra, equipamentos e mate-
riais.
Valor: R$ 30.000,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 
30.06.2020.
S. J. Rio Preto, 30.06.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de inte-
resse público. # CREDOR Nº 888454 – Estática Engenharia 
de Projetos Ltda. Valor: R$ 1.533.102,81. Motivo: Tendo em 
vista o atraso na liberação do recurso para pagamento da 
medição vencida, o SeMAE efetuará a quitação com recur-
sos próprios. Publicada por afi xação no local de costume, e 
pela imprensa local. – S. J. R. P., 30 de junho de 2020. João 
Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – Nicanor Batis-
ta Junior – Superintendente.
S. J. Rio Preto 30.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SE-
MAS/CMDCA Nº 04/2019.
Processo Administrativo nº 004/2018 - SEMAS 
Edital de Chamamento Público nº 001/2018 - CMDCA
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Fomen-
to que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA e a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de São José Do Rio Preto – APAE, para 
prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento 
Conjunto SEMAS/CMDCA nº 04/2019, sem aditamento do 
valor, bem como ajustes no plano de trabalho anexo do 
termo, considerando o aperfeiçoamento da oferta do serviço 
e o cumprimento da meta pactuada. 
Objeto da Parceria: Constitui objeto do presente instrumento 
a execução do Projeto Pediasuit – Terapia Clínica e Inten-
siva, objetivando promover a ampliação qualitativa e quan-
titativa do atendimento clínico a 16 (dezesseis) crianças e 
adolescentes com defi ciência intelectual e múltipla de São 
José do Rio Preto oferecendo os recursos terapêuticos e 
motores do Pediasuit.
Valor: Sem aditamento de valor.
Vigência: 1º de julho de 2020 até 31 de agosto de 2020.
Data da assinatura: 29 de junho de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - Secretária Municipal da 
Assistência Social.
Camila Pacífi co Sparvoli - Presidente do Conselho M. dos 
Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA.
Valdir Nonato - Presidente da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de São Jose do Rio Preto – APAE. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 
EDITAL N° 57/2020  
30 DE JUNHO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr ito no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrup ção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar  n° 178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
 
Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 

ITAMAR SANTANA RIBEIRO 3360030 24.230.194/0001-80   

05/2016 
07/2016 
08/2016 
09/2016 
10/2016 
11/2016 
12/2016 
06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
11/2018 
12/2018                

ISSQN 

 

 

01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019 

CONSULTEPREV ASSESSORIA 
E CONSULTORIA 
PREVIDENCIARIA LTDA ME 

3183290 10.280.375/0001-06   

01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
08/2018     
09/2018 
10/2018               
11/2018 
12/2018                
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019 

ISSQN 

CONSRIO CONSTRUTORA E 
PAVIMENTADORA LTDA ME 

3358190 18.364.436/0001-25   

01/2018 
02/2018 
03/2018 
04/2018                

 
ISSQN 

CARLOS DE JESUS PATRÃO 
ME 

3361730 21.267.137/0001-87   

04/2016 
05/2016 
06/2016 
07/2016 
08/2016 
09/2016 
10/2016 
11/2016 
12/2016 

ISSQN 

TRANSRAPIDO TONY RIO 
PRETO LTDA ME 

3109090 13.459.650/0001-41   

06/2017 
07/2017 
08/2017 
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                

ISSQN 

 

 

08/2018     
09/2018               
10/2018 
11/2018                
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                

PHENIX RIO PRETO 
CONSULTORIA E 
CORRETAGEM SEGUROS 
LTDA ME 

1461120 10.398.424/0001-00   

01/2016 
02/2016 
03/2016 
04/2016 
05/2016 
06/2016 
07/2016 
08/2016 
09/2016 
10/2016 
11/2016 
12/2016 
06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018              

ISSQN 

JOEL DA SILVA ALVES FILHO 
ME 

3263830 20.281.590/0001-85   

01/2016 
02/2016 
03/2016 
04/2016 
05/2016 
06/2016 
07/2016 
08/2016 
09/2016 
10/2016 
11/2016 
12/2016 
06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018 

ISSQN 

 

 

02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018 
09/2018     
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019  
02/2019 
03/2019   
04/2019                
05/2019                
06/2019                            

D R DE OLIVEIRA MANEJO 
DE ANIMAIS ME 

1382460 08.714.287/0001-23   

09/2016 
11/2016 
06/2018                           
07/2018                
08/2018 
09/2018     
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019  
04/2019                
05/2019           

ISSQN 

LEFRIOS REPRESENTACOES 
COMERCIAIS LTDA 

1336670 07.563.907/0001-08   

06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018 
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018                
06/2018                           
08/2018 
09/2018     
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019  

ISSQN 

 

 

02/2019 
03/2019   
04/2019                
05/2019                
06/2019                            

ASSISTENCE SERVIÇO EM AR 
CONDICIONADO LTDA EPP 

3105250 13.810.232/0001-57   

06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018 
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018                
06/2018  
07/2018                          
08/2018 
09/2018     
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019  
02/2019 
04/2019                
05/2019                
06/2019                            

ISSQN 

HIDRAULICA POTY LTDA 998590 00.684.305/0001-60   

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 
02/2016 
03/2016 
04/2016 
05/2016 
06/2016 
08/2016 
10/2016 
11/2016 
06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017                
01/2018 

ISSQN 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de julho de 2020 

 

São José do Rio Preto (SP), 30 de junho  de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Audi tor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018 
09/2018     
10/2018                
11/2018                
01/2019  
02/2019 
03/2019   
04/2019                
05/2019                
06/2019                            

ESPADA ARQUITETURA E 
PLANEJAMENTO LTDA ME 

1192890 04.724.895/0001-68   

01/2018 
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018 
09/2018     
10/2018                
11/2018                
02/2019 
04/2019                
06/2019                            

 
ISSQN 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 29/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, do lançamento efetuado do IPTU – 
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de 2016, 
2017, 2018 e 2019 que incide sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 06.04519/000, via edital, tendo em vista 
que a notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios por motivo de não existe o número. 
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto poderão serem solicitados por meio do e-mail lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 

INTERESSADO PROTOCOLO 
SILVANA VENÂNCIO 2020000137098 

São José do Rio Preto (SP), 30 de junho de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ       
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 30/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA os contribuintes abaixo citados, do lançamento efetuado do 
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro 
imobiliário por meio dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 47/2020, nº 48/2020, nº 49/2020, nº 50/2020 
e nº 51/2020, que incidem sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 04.10086/017. 
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
Ressaltamos que foi providenciada a publicação do edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida 
pelo Correios por motivo de mudou-se. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 

INTERESSADO PROTOCOLO 
 

ESPÓLIO DE EDITHE DA SILVA TELES E ESPÓLIO DE 
LUIZ TELES 

 
2020000138079 

São José do Rio Preto (SP), 30 de junho de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ     
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 
 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 31/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, do lançamento efetuado do IPTU – 
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente ao exercício de 2015, bem 
como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro imobiliário por meio dos Autos de Infração e 
Imposição de Multa nº 88/2020, nº 89/2020, nº 90/2020, nº 91/2020 e nº 92/2020, que incidem sobre o imóvel de 
cadastro imobiliário nº 02.01421/001. 
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
Ressaltamos que foi providenciada a publicação do edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida 
pelo Correios por motivo de não existe o número. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 

INTERESSADO PROTOCOLO 
 

ESPÓLIO DE MARIQUINHA PEZARINE VOLTARELLI 
 

2020000140628 
São José do Rio Preto (SP), 30 de junho de 2020. 

Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ      
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A F ROSA ORGANIZACAO DE FESTAS 3541540 
A K THEODORO ROSA ME 3160000 
ALCIDES FERNANDO DA SILVA 3650780 
ALLUWEB ESQUADRIAS METALICAS LTDA 3578470 
ANGELA P DA SILVA CONFECÇOES ME 3119300 
BRENO VITOLO TIAGO LUCAS 3325620 
CONSTRUTORA ETAPA RIO PRETO LTDA ME 1456560 
CW MIDIA PUBLICITARIA EIRELI ME 1368490 
CW PAR PUBLICIDADE LTDA ME 3109940 
ELAINE CRISTINA PANZA SAO JOSE DO DO RIO PRETO ME 1058860 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA SAO JOSE DO RIO PRETO 
VII SPE LTDA 3293050 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA SÃO JOSE DO RIO PRETO V 
SPE LTDA 3166900 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA MIRASSOL II SPE LTDA 3487620 
FELIPE CARLOS FERRER CRUZ ME 3184380 
INFLUENCE HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3544150 
IRMAOS MICHELINI LTDA 3585830 
JORDAN TEIXEIRA DOS SANTOS 3436570 
L A STORE SERVIÇOS AGRICOLAS ME 3253120 
LC ROBERTO SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA ME 3183800 
LENINE SANCHES JUNIOR 3649220 
LEONARDO JOSÉ GARAVELLO 3500680 
LJP TRANSPORTADORA LTDA ME 3101350 
MILTON CESAR DOS SANTOS ANDRADE ME 3344020 
N S GOMES GASQUES ME 3443060 
NEURI PEDRERO ME 3325780 
NOVO PLANO RIO PRETO GESTAO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA 3108690 

P R GUARINOS REPRESENTACOES ME 3411810 
PRIMOR COMERCIO DE METAIS PRECIOSOS LTDA 1419020 
R E B LEITE APOIO ADMINISTRATIVO ME 3284700 
R R SAUDE ANIMAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 
EIRELI 3559510 

R R SERVICOS AGRICOLAS EIRELI ME 3425890 

RA GELATOS LTDA ME 3265460 
RICARDO AUGUSTO AIDAR ABIB ME 3146900 
RICARDO ZAMARIAN 795480 
RP RIO PRETO SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA 3016460 
STELLA DE OLIVEIRA SEARA ME 3258960 
SUPPORT SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME 3379930 
TATO ENGENHARIA EIRELI ME 3498750 
TERRA TECNICA SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA ME 3173790 
TOMBA TERRA SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA ME 3171450 
VIEIRA & VOLPI CORRETORA DE SEGUROS E SOLUCOES FINANCEIRAS 
LTDA 3514310 

VILLALVA, VIEIRA E MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1463570 
VITÓRIA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA 1317850 
WILLIAM LOPES DA SILVA 3522290 

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

 
   

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 

CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. DANIEL DO AMARAL 13346872858 358.888/0 2020-135366 
2. MARCIO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA 23116389802 354.927/0 2020-135406 
3. CACIO MUNIS 131.992/0 2020-126234 
4. ORLANDO FERNANDES DE PAULA 33757157818 346.236/0 2020-135444 
5. OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA BARCELOS 43093121876 325.200/0 2020-135631 
6. PEDRO ROSA DE PAULA 305.711/0 2020-137862 
7. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ARAUJO E AREDES 
LTDA 136.082/0 2020-122022 

8. PEDRO ROSA DE PAULA 305.711/0 2020-137862 
9. IMOBILE COMERCIO E INSTALACAO DE MOVEIS EIRELI ME MASSA 
FALIDA 339.386/0 2020-138516 

10. PAULO ROGERIO PEREIRA DE BRITO 12552537898 322.705/0 2020-138971 
11. DANILO MACEDO 36266005808 319.184/0 2020-143349 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 30 DE JUNHO DE 2020.    
  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 

Chefe - Departamento de Tributos Mobiliários 
 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

Portaria nº 05/2020,  De 01 de julho de 2020.

“Dispõe sobre férias a servidora desta Casa e dá outras 
providências.”
Junior Pereira Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de 
Guapiaçu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,       DECRETA:
Artigo 1º - Fica autorizado as férias (período de 30 dias) a 
servidora Tania Xavier dos Anjos, relativo ao período aqui-
sitivo de 06 de fevereiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2020, 
bem como o pagamento de 1/3 constitucional, a bem do ser-
viço público, conforme apurado em processo administrativo 
desta Casa, devendo a mesma sair de férias a partir do dia 
01 de julho a 30 de julho de 2020. 
Artigo 2º - Determino aos departamentos de Contabilidade e 
Departamento de pessoal as devidas anotações junto a fi cha 
da referida servidora.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2020
OBJETO: Contratação de empresa para reforma do ginásio 
municipal “Daniel Laguna Hidalgo”.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 51/2020, 
adjudico para a empresa ROSALES GOMES CONSTRU-
TORA LTDA, nome fantasia F.  J. CONSTRUTORA, inscrita 
no CNPJ nº 29.699.377/0001-62, localizada na Rua Otávio 
I. Pardossi, nº 26, Domingos L. Vasconcelos, no município 
de Tanabi – SP, CEP 15170-000, que venceu a licitação no 
menor valor global de R$383.570,81 (Trezentos e oitenta e 
três mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos), 
perfazendo o valor global desta licitação em R$383.570,81 
(Trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais e 
oitenta e um centavos), e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 30 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
(Decreto 56/2020)

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2020
OBJETO: Contratação de empresa para realização de reca-
peamento asfaltico em diversas ruas no bairro Cristo Rei
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2020, 
adjudico para a empresa VIAMARI ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 15.472.488/0001-27, localizada 
na Rodovia Marechal Rondon, s/nº, KM 488 mais 50 metros,  
Pista Oeste, Penápolis – SP, CEP: 16.305-800, que venceu 
a licitação no menor valor global de R$ 113.699,54 (cento 
e treze mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e 
quatro centavos) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 30 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
(Decreto 56/2020)



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de julho de 2020

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6464, DE 30 DE JUNHO DE 2020. 

Exonera o servidor LUIZ FELIPPE CAMARGO COSTA – Assessor Político, Referência C-4, lotado no 
Gabinete do Vereador Marco Antônio Rillo, a partir de 01 de julho de 2020. 

 

PORTARIA Nº 6465, DE 30 DE JUNHO DE 2020 

REVOGA a portaria nº 6426, de 02 de março de 2020, e DESIGNA, a partir de 01 de julho de 2020, 
para comporem a COMISSÃO DE LICITAÇÃO; os servidores ALESSANDRO LACERDA DA SILVA – 
Presidente, MELINA REGINA JORGE BAPTISTA – Vice-Presidente, ROBERTO CARLOS MENONI 
JUNIOR – Membro, ANDREI LAURITO BONALUMI TACITO – Membro e NATALY TAKAHASHI 
ANTOLINE– Membro, e ficam ainda designados: MIGUEL DAHER NETO e AMANDA DUARTE 
DUTRA, como suplentes.  

 

PORTARIA Nº 6466, DE 30 DE JUNHO DE 2020 

REVOGA a portaria nº 6337, de 28 de agosto de 2019, e DESIGNA, a partir de 01 de julho de 
2020, para comporem a COMISSÃO DE GESTORES DE CONTRATOS; os servidores CAROLINE 
GAGLIARDO DORDAN - Presidente; MARIANA DA CRUZ MACHADO RODRIGUES - Vice-presidente; 
LEANDRO JOSÉ AREDE – Membro; DAVID AYMAR RONCONI BRUNO - Membro; JOSÉ CARLOS DO 
NASCIMENTO – Membro, e ficam ainda designados os servidores EDSON AUGUSTO 
MATSUCUMA, e PAULO EDUARDO DUARTE. 
 

 

VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 
 

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0  

Fon e/P AB X:3 211 -41 20      -      cm sr iop r eto@c ms r io p re to .com. br  
www.cms r io pr eto .com. br  

 

CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 02/07/2020, quinta-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line onde o link de acesso será enviado aos senhores no dia anterior à reunião 
em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de 
conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 
realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para Transferência de recursos do Ministério 

da Saúde para auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos 

sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada 

no controle do avanço da pandemia da Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria 

MS/GM nº 1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448, de 29 de maio de 

2020, no valor de R$ 3.759.675,53 à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 

José do Rio Preto; 

 

II. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para Transferência de recursos do Ministério 

da Saúde para auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos 

sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada 

no controle do avanço da pandemia da Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria 

MS/GM nº 1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448, de 29 de maio de 

2020, no valor de R$ 2.135.325,58 ao Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes; 
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III. Apreciação e votação da restituição de recursos ao Ministério da Saúde, repassados para 

auxílio financeiro emergencial às Santas casas e aos Hospitais Filantrópicos sem fins 

lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS),    no  

exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no 

controle do avanço da pandemia da Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria 

MS/GM nº 1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448, de 29 de maio de 

2020, no valor de R$ 311.345,16 à Associação Portuguesa de Beneficência de São José do 

Rio Preto. 

 

 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 29 de junho de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 02/07/2020, quinta-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line onde o link de acesso será enviado aos senhores no dia anterior à reunião 
em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de 
conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 
realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para Transferência de recursos do Ministério 

da Saúde para auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos 

sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada 

no controle do avanço da pandemia da Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria 

MS/GM nº 1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448, de 29 de maio de 

2020, no valor de R$ 3.759.675,53 à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 

José do Rio Preto; 

 

II. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para Transferência de recursos do Ministério 

da Saúde para auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos 

sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada 

no controle do avanço da pandemia da Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria 

MS/GM nº 1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448, de 29 de maio de 

2020, no valor de R$ 2.135.325,58 ao Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes; 

 

 

 
 

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:

RAFAEL ALBIERO e ANAISA CAROLINA ANGELIN. Ele, 
de nacionalidade brasileira, relações públicas, solteiro, nas-
cido em CAPIVARI, SP, no dia 20 de fevereiro de 1992, fi lho 
de HERMANO LUÍS ALBIERO e de LUCIANA BÔSCOLO 
ALBIERO. Ela, de nacionalidade brasileira, terapeuta ocu-
pacional, solteira, nascida em CAPIVARI, SP, no dia 29 de 
outubro de 1993, fi lha de FERNANDO DE LÉLIS ANGELIN e 
de CELINA DO CARMO BATISTELLA ANGELIN. 

JOSÉ AUGUSTO DE TOLEDO MUSSI e PATRÍCIA IDAL-
GO DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 
de setembro de 1971, fi lho de ALCEU JOSÉ MUSSI e de 
NORA MARTHA DE TOLEDO MUSSI. Ela, de nacionalidade 
brasileira, nutricionista, solteira, nascida em Barretos, SP, no 
dia 04 de agosto de 1975, fi lha de JOSÉ CARLOS MARTINS 
DE SOUZA e de CLEUZA MARIA IDALGO DE SOUZA. 

JOSEMAR BATISTA DE LIMA e MARIANA DIONIZIO 
AGUILAR. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em MURUTINGA DO SUL, SP, no dia 31 de 
janeiro de 1995, fi lho de FRANCISCO JOSEMAR BATISTA 
DE LIMA FILHO e de ANTONIA BARBOSA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Andradina, SP, 
no dia 26 de outubro de 1996, fi lha de EDVALDO AGUILAR 
DA SILVA e de LUZIA APARECIDA DIONZIO LUIZ.

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

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise


