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PANDEMIA

Saúde divulga nove mortes
e 196 curados de Covid-19
Com as confirmações, Rio Preto chega a 104 óbitos e 2.049 pacientes curados da
doença
Pág. A5

Por meio de
Mirassol
decreto, Olímpia divulga mais
regulamenta uma morte por
setor hoteleiro
Coronavírus
Pág. A2

Pág. A5

Profissionais de saúde
representam 19% dos
casos em Rio Preto

No total, 647 pessoas que trabalham na área da saúde na cidade tiveram diagnóstico positivo de
Covid-19.
Pág. A5

Divulgação SMCS

Divulgação

Mototaxi pode
usar moto com
até 10 anos de
fabricação
Lei de Paulo Pauléra (Progressistas)
foi sancionada pelo prefeito. Pág. A3

Blitz educativa
conscientiza
sobre uso de
máscara

REFORMA Prefeitura investe cerca de R$ 500 mil para fazer adequações no Centro Regional de Eventos.

ETEC Philadelpho inicia inscrições do vestibulinho hoje
Pela primeira vez, processo seletivo será exclusivamente por análise de histórico escolar dos candidatos inscritos.
Divulgação
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Após tentar matar
mulher a facadas,
pedreiro é preso
Segundo o boletim de ocorrência, durante uma discussão,
o homem pegou uma faca e
golpeou a mulher no pescoço.
Pág. A4

A iniciativa de conscientização da população visa à prevenção do novo coronavírus e
frear a transmissão da doença.

Incêndio em
oficina pode
ter começado
com bituca
de cigarro

Pág. A2

Homem é preso
ao agredir a
ex-mulher
Título facilita acesso a subvenções estaduais para obtenção de recursos que ajudam na manutenção da entidade

Estado declara a AACD Rio Preto como Utilidade Pública
Pág. A2

A mulher já tinha uma medida protetiva para que ele não se
aproximasse, devido a outros
episódios de agressão.
Pág. A4
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AACD Rio Preto é declarada
Utilidade Pública no Estado

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A AACD Rio Preto (Associação de Reabilitação da Criança
Deficiente de Rio Preto) foi
declarada Utilidade Pública no
Estado de São Paulo por meio
de projeto de autoria do deputado estadual Itamar Borges
(MDB) e sancionado na última
quinta-feira (2) pelo governador
João Doria (PSDB).
Segundo o emedebista,
todos que atuam na instituição
são abnegados em todo esse
trabalho, que é feito, de forma
voluntária pelos integrantes da
diretoria da AACD Rio Preto.
“Com o título de Utilidade
Pública, a AACD pode agora ter
acesso a subvenções estaduais,
mais uma fonte de obtenção de
recursos para ajudar na manutenção da entidade, que presta
atendimento fundamental a
pacientes com deficiência em
São José do Rio Preto e toda a
região há mais de uma década.

História – Instalada em
Rio Preto desde 2008, com as
doações que foram arrecadadas
no Teleton de 2007, a unidade,
desde então, permite que pacientes da região deixassem de
viajar cerca de 900 km (ida e
volta) em busca de tratamento
na unidade da Capital.
Atividades – As atividades
da AACD envolvem uma série
de clínicas especializadas (de
Paralisia Cerebral, Lesão Medular, Lesão Encefálica Adquirida
Infantil e Adulto, Mielomeningocele, Má-Formação Congênita, Amputados, Doenças
Neuromusculares e Sequelas da
Poliomielite).
A AACD Rio Preto já efetuou
cerca de 300 mil atendimentos
em quase 12 anos de existência
na cidade.

RETOMADA

Resort de Olímpia participa
da elaboração de novo
protocolo de hotelaria
Da REDAÇÃO

O setor de turismo e hotelaria, diante do cenário no
qual o mundo se encontra,
está se reinventando para
enfrentar a nova realidade.
Em Olímpia, não é diferente.
A cidade, famosa por sua rede
hoteleira e resorts de águas
termais, também busca novas
formas de voltar à ativa.
Ao lado de empresas do
setor de hotelaria, o Hot Beach participou da elaboração
de um protocolo de higienização e limpeza, que irá orientar
diversas unidades hoteleiras
para a retomada. A governanta Justina Ferreira colaborou
nesse processo.
“Acredito que a cooperação de todos os especialistas
técnicos e executivos tenha
garantido ao protocolo uma

Divulgação

Fico muito feliz em contribuir
com este importante trabalho,
que ajuda quem mais precisa”,
salientou o deputado.

abrangência mais ampla. Leva
em consideração a visão de
cada área que está diretamente ligada à necessidade
de adaptação do serviço hoteleiro ao novo momento que
vivemos. Neste documento,
observamos os detalhes e
mostramos a necessidade de
integrarmos as equipes a essa
realidade com treinamentos,
capacitação e, principalmente, com a conscientização de
que este processo foi criado
para a segurança de todos”,
explica ela.
O protocolo também recebeu o auxílio de especialistas
como químicos, pesquisadores, consultores, engenheiros
de produção, gerentes de qualidade, profissionais responsáveis por lavanderias, proprietários de hotéis e autoridades
em hotelaria hospitalar.
Sérgio SAMPAIO

A AACD está instalada em Rio Preto desde 2008, com as doações que foram arrecadadas no Teleton do ano anterior

OBRAS

Centro Regional de Eventos vai passar por
reforma estimada em mais de R$ 500 mil
Divulgação

Sérgio SAMPAIO

O Centro Regional de Eventos passará por uma reforma e
adequação estimada em mais
de R$ 500 mil. A tomada de
preços foi finalizada e a decisão
da empresa vencedora será
publicada nesta terça-feira (7)
no Diário Oficial (Jornal DHoje).
A vencedora do certame, que
foi feito por meio de tomada de
preços, foi a GHM Construtora
Eireli. A empresa fez a menor
proposta final para a execução
das obras, R$ 509.759,70. A
segunda colocada no certame
foi a RB Engenharia e Construções Ltda com a proposta de
R$ 527.412,80. Uma terceira
empresa foi desclassificada por
ter apresentado na sua proposta dois valores distintos para o
mesmo serviço.
No espaço está instalada
também a Secretária Municipal
de Esportes de Rio Preto.

A empresa GHM Construtora Eireli, sediada na cidadede Meridiano (SP), será a responsável pela reforma

EDUCAÇÃO
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Weilers doa 40 refeições para pessoas
Começam nesta terça
em situação de vulnerabilidade
inscrições para o Vestibulinho
colaboraram com o Weilers e
também para que pessoas em
da ETEC Philadelpho
O Rio Preto Weilers realizou situação vulnerabilidade tivesVinicius LIMA

Sérgio SAMPAIO

Instituição mudou critério de seleção devido ao distanciamento social
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As inscrições para o Vestibulinho do segundo semestre
da ETEC Philadelpho Gouvêa
Netto tem inicio nesta terça-feira (7) e vão até o dia 21
de julho, o mesmo prazo vale
para todas as ETEC do Estado
de São Paulo.
No final do mês passado, o
Centro Paula Souza divulgou ou
mudança para os Vestibulinhos
do segundo semestre que, pela
primeira vez, serão exclusivamente por análise de histórico
escolar dos candidatos formalmente inscritos até a data
limite. Em nota, o Centro Paula
Souza afirmou que: “a mudança do critério se fez necessária
para atender ao distanciamento social, recomendado pelo
Governo do Estado de São
Paulo e autoridades sanitárias,
visando preservar a saúde dos
Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Nova Granada, Guapiaçu,
Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa, Monte Aprazível
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

candidatos, 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;
7 de agosto – Divulgação
da lista de classificação geral
dos demais cursos;
10 e 11 de agosto – Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula.
Outras informações acesse
o site http://www.philadelpho.
com.br/ ou ligue (17) 32339266.
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

a entrega das feijoadas neste
sábado (4). A campanha, criada
para arrecadar fundos para a
equipe e minimizar os prejuízos
durante a pandemia, também
ajudou as pessoas em situação
de vulnerabilidade no município,
com a distribuição de cerca de
40 refeições em alguns dos
principais pontos da cidade.
“A gente vendeu no total
205 feijoadas e deste número,
17 eram para doação. A gente
conseguiu fazer uma multiplicação do bem e no final doamos
40 refeições. Então as pessoas

sem uma refeição”, afirmou o
presidente do clube, Matheus
Camargo. A distribuição foi realizado no Centro, na Avenida
Bady Bassitt e na avenida Philadelpho Gouvêia Neto.
Em campo, o último jogo do
Weilers foi no dia 7 de março
contra o Scelta Guardians, onde
a equipe rio-pretense venceu
por 23 a 0 no Teixeirão pela São
Paulo Football League (SPFL).
Por conta da pandemia, não
há previsão de retorno para as
competições de futebol americano.
Divulgação
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Sessão remota tem na pauta
projetos ligados à área da Cultura

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Dois projetos de lei (PL) do
Executivo, que têm como foco
a Cultura, serão votados em
regime de urgência na sessão
desta terça-feira (7). O primeiro constitui o Conselho Municipal de Políticas Culturais e o
outro cria o Fundo Municipal de
Cultura de Rio Preto.
O primeiro projeto é um
substitutivo ao PL 142/2020,
que dispõe sobre o Conselho
Municipal de Políticas Culturais, seus princípios, objetivos, estrutura, organização,
gestão, inter-relações entre
seus componentes e a Administração Pública e dá outras
providências. Na mudança que
foi feita, seguindo orientações
jurídicas, o Conselho deixa de
ser “Consultivo” e passa a ser
“Deliberativo”. Já o segundo
projeto, o 143/2020, institui o
Fundo Municipal de Cultura em
São José do Rio Preto.
Sessão remota – Por determinação da Mesa Diretora
da Câmara, a partir desta
sessão, 14 dos 17 vereadores
vão obrigatoriamente participar
remotamente da sessão. Ape-

nas o presidente da Câmara,
Paulo Pauléra (Progressistas),
a 1ª secretária, Karina Caroline
(Republicanos) e o 2º secretário, Zé da Academia (Patriota),
estarão no plenário da Câmara
para coordenar os debates e
votações da sessão.
Além dos projetos do Executivo, outros cinco projetos de
lei, de autoria dos vereadores,
também fazem parte da ordem
do dia. Desses projetos, quatro
terão o mérito analisado. Um
deles cria o “Programa Municipal de Apoio às Pessoas
com Doenças Raras e seus
Familiares” e o outro proíbe a
utilização de jalecos, aventais,
estetoscópios, tocas e ou outros equipamentos de proteção
individual fora do ambiente
hospitalar, de autoria do vereador Jean Charles (MDB).
Proteção Animal – Um
projeto de autoria do vereador
Renato Pupo (PSDB) autoriza a
Prefeitura de Rio Preto a firmar
convênio com associações sem
fins lucrativos para a criação do
“Samu Veterinário”.
Dengue – Mais uma vez,
volta para a ordem do dia projeto do vereador Gerson Furquim

AVALIAÇÃO

Sérgio SAMPAIO

Dez anos
Apenas os vereadores Karina Caroline, Zé da Acadêmia
e o presidente Paulo Pauléra estarão presencialmente
na sessão
(Podemos) que dispõe sobre o
Escolas – Por último, o
incentivo ao cultivo das plan- único projeto que terá a sua
tas “Citronela” (Cymbopogon legalidade votada diz respeito
Winterianus) e da “Crotalária” à criação de atividades curri(Crotalaria Juncea). Ambas culares e orientações para os
servem como método natural alunos da rede municipal sobre
de combate ao mosquito da higiene pessoal, a proposta é
Dengue (Aedes Aegypti).
de autoria do vereador Celso
Luiz Peixão (MDB).

MELHORA

Rio Preto deve permanecer Regiões devem subir de Fase e não
no Laranja na nova avaliação regredir no Plano São Paulo, afirma
secretária de Desenvolvimento

Sérgio SAMPAIO

A gerente da Vigilância
Epidemiológica, Andréia Negri,
afirmou nesta segunda-feira
(6) que a expectativa é que
Rio Preto se mantenha na Fase
Laranja do Plano São Paulo na
próxima avaliação, que será
feita na sexta-feira (10).
Segundo Andréia, a cidade
deve se manter na fase que
está, Laranja, mas que isso depende de uma avaliação como
um todo e isso é feito por São
Paulo (Comitê Estadual).
A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado,
Patrícia Ellen, afirmou nesta
segunda-feira que as regiões
que atualmente estão na Fase
Vermelha, que é mais restritiva,
devem ir para a Fase Laranja
e, consequentemente, os municípios que estão no Laranja
poderão subir para a Fase 3
(Amarela).
Pela afirmação de Andréia,
Rio Preto não deve avançar

FECHADA

Divulgação

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

para a fase Amarela, mas
também não deve recuar para
a Fase Vermelha. Mas ela
alertou que é necessário que
a população faça sua parte e
que não continuem fazendo
festas e atividades que não são
realmente necessárias, pois vai
ser difícil qualquer sucesso nas
ações que o Comitê Gestor de
Enfrentamento ao Coronavírus
tome. E ainda corre risco de Rio
Preto ir para a fase Vermelha.
“Toda a medida só será efetiva se a população colaborar”,
afirmou Andréia.

Divulgação

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia
Ellen, afirmou na coletiva desta
segunda-feira (6) que o quadro
do Estado no que diz respeito
ao acompanhamento da faseamento das regiões no Plano São
Paulo mostra uma melhora em
todos os dados acompanhados
nos últimos sete dias.
Patrícia afirmou que as regiões que hoje estão na fase
Vermelha, que é mais restritiva,
devem ir para a Fase Laranja
e, consequentemente, os municípios que estão no Laranja
poderão subir para a Fase 3
(Amarela).
Rio Preto – Atualmente,
Rio Preto está na Fase Laranja
e, caso a fala da secretária
se confirme, a cidade poderá
evoluir para a Fase Amarela,
o que ampliaria a abertura de
outros ramos de atividades.

Bares, restaurantes, salões de
beleza, barbearias e academias
poderiam passar a atender ao
público presencialmente, mas
de forma limitada.
Para isso se concretizar,
segundo a secretária, depende muito da população evitar
aglomerações, usar máscaras,
respeitar o distanciamento entre
uma a pessoa e outra e fazer
higienização corretamente.

Prefeitura de Olímpia
publica decreto que
regulamenta setor hoteleiro
Com três funcionários
infectados pela Covid-19,
Câmara de Olímpia
suspende atividades
Isabela MARTINS

Nesta segunda-feira, dia
6 de julho, a Câmara Municipal de Olímpia informou o
adiamento da 112ª sessão
ordinária, que seria realizada
nesta noite, para o dia 20 de
julho. A decisão foi tomada
devido a dois novos casos
confirmados de Covid-19 em
servidores da casa.
A Mesa Diretora, por
meio do Ato da Mesa nº
18/2020, estabeleceu novas normas de funciona-

mento do legislativo local.
O atendimento pessoal ao
público permanecerá suspenso, o expediente de trabalho de todos os servidores
e estagiários passará a ser
desempenhado em sistema
de home office, desde que
compatível com as atividades desempenhadas.
De acordo com a Câmara Municipal, o ato estará
em vigor até às 12h do dia
13 de Julho, quando as
atividades internas deverão
retornar normalmente.

A prefeitura de Olímpia publicou na sexta-feira, 3 de julho, decreto regulamentando a
reabertura progressiva do setor
hoteleiro no município, criando
quatro fases.
Fase 1 – A partir do dia 17
de julho, abertura com ocupação diária de até 25% de sua
capacidade;
Fase 2 – A partir de 17 de
agosto abertura com ocupação
diária de até 50% de sua capacidade;
Fase 3 – A partir de 17 de
setembro abertura com ocupação diária de até 75% de sua
capacidade;
Fase 4 – A partir de 17 de
outubro abertura plena.
Os meios de hospedagem
inseridos no decreto deverão
obedecer aos protocolos sani-

Favorável
A maioria dos pré-candidatos a prefeito se posicionou favorável ao adiamento
das eleições por causa da
pandemia. “Mais importante
do que o impacto positivo ou
negativo nas campanhas de
cada candidato, é o cuidado
com a saúde e a vida das pessoas”, frisou o pré-candidato
a prefeito Rogério Vinicius
(DC). Rogério ressaltou ainda
que o adiamento do processo eleitoral poderá evitar o
agravamento da propagação
do novo coronavírus, porque
no dia das eleições, grande
fluxo de eleitores circula pelas
zonas eleitorais.

Tartaruga

RETOMADA

Isabela MARTINS

Para trabalhar como mototaxista em Rio Preto, a Prefeitura exigia moto com até cinco anos de fabricação. O prefeito
Edinho Araújo (MDB), no entanto, sancionou lei de autoria do
vereador Paulo Pauléra (Progressista) (foto) permitindo que
as motos possam ter até 10 anos de uso para transporte de
passageiro ou frete de aplicativo em geral. “Vivemos um momento difícil, grave crise econômica, que estava inviabilizando
o trabalho de profissionais, que não têm condição financeira
para trocar de moto a cada cinco anos”, relata Pauléra.

tários, como o uso de máscaras
obrigatório, álcool gel, filas de
check-ins e check-outs devidamente demarcadas com o
distanciamento mínimo de 1,5
metros, entre outros.
Segundo a prefeitura, a
medida visa respaldar o setor
hoteleiro, uma vez que tal setor
da cidade está proibido pela
Justiça de anunciar e comercializar estadias futuras, por
falta de uma regulamentação
própria, o que tem prejudicado
ainda mais a geração de receita
do setor.
O Decreto frisa ainda que
novas medidas poderão ser
adotadas, a qualquer momento,
em função do cenário epidemiológico.
Parques:
A prefeitura ressaltou que
decreto não contempla o funcionamento de parques ou
outras atividades turísticas, que
permanecem fechadas.

A sindicância aberta pela
Câmara para apurar se Anderson Branco (PL) foi o
autor de fake news, na rede
social, com fotos dos vereadores que votaram contra
a moção de repúdio ao governador João Dória (PSDB),
por causa das medidas restritivas contra a pandemia,
continua andando a passo
de tartaruga. Foram publicadas as fotos de Cláudia Giuli
(MDB), Marco Rillo (PSOL),
Jean Charles (MDB), Márcia
Caldas (PSD), Pedro Roberto
Gomes (Patriota) e Renato
Pupo (PSDB). Os seis citados assinaram o ofício.
Branco, nega!

Vazio
Por causa do minilockdown, a maioria dos vereadores deverá participar da
sessão da Câmara, hoje, no
sistema remoto. Ou seja, de
suas casas ou de seus gabinetes através da internet. O
único que estará presente
no plenário será o presidente
Paulo Pauléra (PP) e alguns
assessores. Consta na pauta
de votação sete projetos,
dois do Executivo e cinco
de iniciativa de vereadores.
Será votado, por exemplo,
proposta que muda o Conselho Municipal de Cultura, de
consultivo para deliberativo,
como defendem artistas
locais.

Esquenta
A disputa para eleger o
novo presidente do Monte
Líbano esquentou neste fim
de semana. O atual presidente Nadin Cury (disputa a
reeleição) e o candidato de
oposição Hugues Resende
concorrem ao cargo. Como
foi divulgado na rede social
texto e fotos do presidente
do MDB, Pedro Nimer, com
Nadin, na sede do clube, o
assunto ganhou conotação
política. “Acho que é uma
questão eleitoreira fora dos
padrões normais da eleição
do clube”, diz Nimer, apontando o dedo para a oposição. A eleição acontece dia
2 de agosto.

Sufocava
A interdição da pista de
acesso ao trevo do distrito
de Talhado, na BR-153,
estava sufocando a população, que se desloca diariamente por aquele trecho. Ao
liberar o acesso, neste fim
de semana, o assunto viralizou na rede social. O desvio
de cinco quilômetros era um
desafio para os motoristas,
além de estrangular o trânsito na avenida Danilo Galeazzi, no bairro João Paulo II.
O imbróglio só foi resolvido
com a ação do prefeito
Edinho Araújo (MDB) junto
ao DNIT, a pedido de um
grupo de vereadores. Até
que enfim…

Correção
Por uma falha ao digitar
a opinião do pré-candidato
a prefeito Paulo Bassan
(PRTB) sobre o adiamento
das eleições, é necessária
uma correção. Bassan, que
é médico, é a favor da postergação (não contra) do
processo eleitoral para novembro devido à pandemia.
O povo, diz ele, está no meio
de uma pandemia com recomendação das autoridades
sanitárias para o distanciamento social. Informou ainda
que o partido terá chapa pura
nas eleições majoritárias:
“Vamos estimular um debate
político de qualidade em prol
da cidade”.

Leniência
A Frente Parlamentar da Agropecuária promove quinta-feira novo debate sobre a Lei do Agro, com o tema “Patrimônio Rural em Afetação”. Será debatida a possibilidade
de o agricultor desmembrar uma parte de sua propriedade,
registrada em cartório, evitando ter que oferecer toda a
sua propriedade como garantia de créditos de valor, muito inferior ao de seu patrimônio. A Frente defende seus
protegidos que, muitos, na mão grande, avançam sobre
áreas amazônica, ninguém vê nada, não sabe de nada…
leniência da Frente!
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Pedreiro é preso ao tentar
matar a mulher a facada

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Um pedreiro, de 47 anos,
foi preso por tentar matar a
ex-mulher, de 43 anos, no
Parque Industrial, em Rio
Preto. O crime de feminicídio é cometido contra mu-

lheres que é motivado em
contextos marcados pela
desigualdade de gênero.
Segundo o boletim de
ocorrência, durante uma
discussão entre o casal, o
homem pegou uma faca e
golpeou a mulher no pescoço. Ela contou aos poli-

EDUCATIVA
Divulgação

do à Central de Flagrantes,
não foi possível interrogá-lo
devido ao estado de embriaguez e por só conseguir falar
palavras desconexas.
Na delegacia, a vítima
não desejou solicitar medida protetiva contra o marido. A faca usada no crime,

assim como dois cadeados
sem chave e R$ 50 foram
apreendidos com o pedreiro.
O caso foi registrado
como feminicídio, tentativa
de homicídio e violência
doméstica. O homem foi
preso em flagrante.

Guarda Municipal realiza blitz para
conscientização sobre uso de máscara

Homem de 26 anos
é preso suspeito de
estuprar sua vizinha

ciais que o marido estava
embriagado e fugiu após
esfaqueá-la.
A vítima, então, saiu no
cruzamento das ruas Osvaldo Aranha e Consolação,
quando um popular a viu
ferida, acionou o socorro e a
Polícia Militar. A faxineira foi

Tatiana PIRES

Blitz continua ao longo desta semana em outros locais

A Guarda Civil Municipal
de Rio Preto (GCM) iniciou na
manhã desta segunda-feira (6)
a campanha “Pare, Pense e Previna-se”. A ação, que conta com
o apoio da Acirp e Secretaria
Municipal de Saúde, realizou a
primeira bitz na avenida Philadelpho Gouveia Neto.
A iniciativa de conscientização da população visa a prevenção do novo coronavírus e
frear a transmissão da doença.
Como parte da campanha, uma
das faixas, no sentido Centro –
bairro, foi interditada e painéis
com instruções, como o uso
de máscara e a forma correta
de higienizar as mãos, foram
espalhados ao longo da blitz.
Um carro de som também foi

Borracharia é furtada e incendiada
no Jardim das Oliveiras
Tatiana PIRES

Uma borracharia foi furtada
e incendiada na madrugada
desta segunda-feira (6), no
Jardim das Oliveiras, em Rio
Preto. O Corpo de Bombeiros
esteve no local e apagou as
chamas.

De acordo com o boletim de
ocorrências, vizinhos da borracharia avisaram o proprietário,
de 39 anos, sobre o incêndio.
Após incêndio controlado, o
comerciante constatou o furto
de um Volkswagen SpaceFox.
Outros dois carros, um Volkswagen Voyage e uma picape Ford

Courier, que estavam na borracharia foram incendiados, além
de aproximadamente 20 pneus.
O comerciante foi orientado
a fazer o levantamento de todo
o prejuízo causado pelo incêndio e, depois, comparecer ao 4º
Distrito Policial, que investigará
o crime.

encaminhada à Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
Norte.
O pedreiro foi localizado
pela PM próximo à residência e, inicialmente, negou
o crime. Ele apresentava
ferimentos leves nos braços
e em uma das mãos. Leva-

usado na ação.
Na última quinta-feira, entrou em vigor o decreto estadual
que prevê multa para as pessoas e para os estabelecimentos
comerciais que desrespeitarem
o uso obrigatório de máscaras
de proteção contra o novo coronavírus. A nova regra passou
a valer na quarta-feira (1º)
em caráter educativo. Desde
quinta-feira (2), a punição que
varia entre R$ 524 e R$ 5 mil
começou a ser aplicada.
O porta-voz da Guarda Civil
Municipal, Roger Assis, informou que a campanha segue
até quarta-feira em outros
cinco pontos da cidade. Nos
finais de semana, as placas
serão fixadas nas pistas de
caminhada na frente da Base
da GCM, no lago 3 da represa

Casal furta duas lojas na Redentora
Isabela MARTINS

Na madrugada deste domingo, 5 de julho, um casal foi
preso por furto na Redentora,
em Rio Preto. O proprietário de
uma loja de roupas, A.M, visualizou, por meio do sistema de
segurança, que o casal, B.R.V,
19 anos e S.A.C, 25 anos, estava furtando a loja.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o proprietário
acionou a polícia, que foi até o

Baep prende três e apreende 15 tijolos
de maconha e 48 porções de crack

Tatiana PIRES

Divulgação

Baep apreendeu tijolos de maconha, dinheiro e pedras de crack

o apoio do Canil, o entorpecente foi encontrado. A
cadela “Ranger” farejou no
veículo Fiat Palio, um com-

FOGO

Bituca de cigarro pode ter
provocado incêndio em oficina

Tatiana PIRES

A Polícia Civil de Rio Preto
irá investigar a causa de um
incêndio em uma oficina mecânica, na noite deste domingo
(5), localizada no João Paulo
II. O proprietário do local, um
mecânico, de 65 anos, havia
recebido a visita de um desconhecido que estava fumando
e que teria jogado a bituca de
cigarro no chão, provocando o
incêndio.
Segundo o boletim de ocorrência, o mecânico estava
trabalhando quando o desconhecido chegou até o estabelecimento para comprar uma
peça. O idoso ficou ferido ao
tentar apagar o fogo. Ele foi

local, mas a dupla já havia ido
embora. Nesse momento, os
policiais foram avisados sobre
outro furto, próximo ao local.
Os policiais abordaram o casal que tinha as características
dos assaltantes. Com eles, foi
encontrado dinheiro e objetos
das lojas furtadas. A dupla, que
possui antecedentes criminais,
confessou a prática dos furtos e
foi presa em flagrante. Os objetos foram devolvidos às vítimas.

TRÂNSITO

TRÁFICO

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais
de Polícia), de Rio Preto,
prenderam três pessoas e
apreenderam 15 tijolos de
maconha e 48 porções de
crack, neste domingo (5).
A Polícia Militar recebeu
uma denúncia anônima
informando que moradores
de Ribeirão Preto e José
Bonifácio fariam uma entrega de drogas para um
traficante da cidade. Dois
veículos fariam o transporte
do entorpecente, sendo que
um deles seria usado como
carro cofre.
A partir das características informadas, os veículos
foram abordados e com

municipal e, da Base, na av.
Philadelpho Manoel Gouveia
Netto. “Os motoristas passam
e têm acesso as informações,
nesse momento, em especial,
que os números de mortes tem
aumentado. A GCM tem como
objetivo a conscientização do
uso de máscaras e a importância de se manter o isolamento
social como forma de minimizar
o aumento dos casos em nossa
cidade”, comentou.
O Kelvin Kaiser, presidente
da Acirp, afirmou que a instituição está comprometida em
contribuir com as autoridades
no combate à pandemia de
coronavírus. “Nossa entidade
está planejando ações a todo
o momento para que a toda a
população se conscientize de
que é preciso se cuidar”.

socorrido e encaminhado à
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré.
A Polícia Militar foi acionada
e quando chegou ao local, as
chamas já haviam sido contidas pelo Corpo de Bombeiros.
Aos policiais, um vizinho da
oficina contou que o mecânico
tem o hábito de colocar fogo
em fios para retirada do cobre,
o que, na opinião dele, poderia
ter sido a causa do incêndio.
No entanto, o mecânico refirmou aos policiais o que já
tinha dito aos bombeiros sobre
a bituca de cigarro ter causado
o início do fogo.
Registrado como incêndio
culposo, o caso será investigado pelo 3º Distrito Policial.

partimento secreto atrás do
painel, onde estavam escondidos 10 tijolos inteiros
e duas metades de tijolos

de maconha. Já no Golf foi
encontrado no porta-malas,
debaixo do estepe cinco tijolos de maconha. Ao todo,
foram apreendidas 10,737
quilos de maconha e 13
gramas de crack.
Em revistas nas residências no município de José
Bonifácio, os policiais apreenderam R$17.601, além
de 48 porções de crack,
uma balança de precisão,
três pedaços de maconha,
duas facas com resquícios
de drogas e dois papéis com
anotações de contabilidades do tráfico.
Três homens foram presos em flagrante por tráfico
de drogas, levados à Central
de Flagrantes.

VIOLÊNCIA

Motorista é preso ao
agredir a ex-mulher

Tatiana PIRES

Um motorista, de 57 anos,
foi preso na noite deste domingo (5), após invadir a casa da
ex-mulher, uma faxineira, de 40
anos, no bairro Santo Antônio,
em Rio Preto. A mulher já tinha
uma medida protetiva para que
ele não se aproximasse dela,
devido a outros episódios de
agressão.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima saiu
de casa acompanhada da filha,
de 11 anos, deixando o filho, de
16 anos, sozinho no imóvel. O
adolescente ligou para ela para
avisar que o pai tinha invadido
o imóvel, pulando o muro. A
mulher, então, retornou a casa e
iniciou uma discussão com o ex.

Ainda segundo o BO, o motorista a agrediu com um soco
no queixo, provocando sangramento. A faxineira pegou uma
garrafa de vidro e o agrediu na
cabeça, também provocando
um corte e sangramento no
ex-marido.
O motorista admitiu ter
ingerido bebida alcóolica. Aos
policiais, a vítima contou que
manteve um relacionamento
com ele por cerca de 20 anos,
tendo dois filhos e estão separados. No entanto, ocasionalmente, permite que o ex-marido
durma na casa porque ele, às
vezes, pernoita dentro do carro,
estacionado em frente à sua
residência.
O motorista permaneceu
preso, à disposição da Justiça.

Entregador capota
o carro na avenida
Philadelpho
Tatiana PIRES

Um entregador, de 31 anos,
ficou gravemente ferido após
capotar o carro na avenida
Philadelpho Manoel Gouveia
Neto, em Rio Preto. O acidente
aconteceu por volta das 22h15
deste domingo (5).
O veículo, Chevrolet Corsa,
seguia pela avenida no sentido Centro – bairro, quando o
motorista perdeu o controle
da direção, batendo em um
poste de ferro com uma placa
de sinalização.
De acordo com informações
do boletim de ocorrência, o
motorista ficou gravemente
ferido, foi socorrido pelo Corpo
de Bombeiros e encaminhado
ao Hospital de Base.
A assessoria de imprensa
do HB informou que o estado
de saúde do entregador é estável e ele respira sem ajuda de
aparelhos. Internado na Unidade de Terapia Itensiva (UTI), o
homem fraturou o fêmur.

Tatiana PIRES

Um homem, de 26 anos,
foi preso durante a madrugada
desta segunda-feira (6), supeito de estuprar uma jovem,
também de 26 anos, no Jardim
Antunes, em Rio Preto. O suspeito é vizinho da vítima.
A mulher acionou a Polícia
Militar, por meio do Copom,
contando que seu vizinho invadiu sua casa logo após o
marido dela ter saído. O crime
aconteceu por volta das 3h30.
De acordo com o boletim de
ocorrência, o marido da vítima
saiu de casa, por volta das
2 horas, para levar a filha do
primeiro relacionamento dele
ao bairro Castelinho. A vítima
disse que havia ingerido medicamento para dormir e acordo
já com o agressor em cima dela,
estuprando-a.
A vítima, então, começou
a gritar, momento em que o
estuprador foi embora. A PM
chegou ao local e a mulher
estava na calçada. Ela indicou
que o homem mora a três casas
da dela. Os policiais foram até a
residência e notaram que a luz
estava acesa. Ao chamarem o
suspeito, a luz se apagou.
Ainda segundo o registro
policial, a PM entrou no imóvel
pela porta dos fundos e encontrou o suspeito sentado na
cama, ao lado de uma senhora,
identificada como avó dele.
Questionado sobre o crime, inicialmente, ele negou. No entanto, os policiais vira em cima de
uma cômoda o moletom descrito pela vítima como sendo o que
seu agressor estava vestindo.
O homem acabou confessando
que havia cheirado cocaína, na
porta da casa dele, e que não se
recordava de ter ido até a casa
da vítima e a agredido.
A mulher usou o telefone da
vizinha da frente para chamar a
PM. A vizinha contou aos policiais que ouviu gritos da vítima
e que, em seguida, viu um
homem pulando o muro.
Vítima e agressor foram levados à Central de Flagrantes.
A filha da vítima de 3 anos,
que estava na casa enquanto
a mãe era estuprada, ficou
sob os cuidados da vizinha. O
homem foi preso em flagrante
por estupro. A mulher foi encaminhada ao Hospital da Criança
e Maternidade (HCM) para realizar o exame de corpo delito
com a finalidade de constatar
a agressão sexual, além dos
procedimentos de profilaxia. O
caso será encaminhado para a
DDM (Delegacia de Defesa da
Mulher).

FALECIMENTOS
HENRIQUE GONÇALES CALÉRO – Falecido no dia 05/07/2020 aos 77 anos de idade. Era divorciado de Sueli Maria de Oliveira,
deixando os ﬁlhos: Paulo, Fátima e Vânia.
Sepultamento ocorreu no dia 05/07/2020
às 17h, saindo do velório Palestina para o
cemitério Municipal de Palestina.
NASSIF ABDO HABIBI – Falecido no dia
06/07/2020 aos 90 anos de idade. Era casado com Nadime Daher Nassif, deixando os
ﬁlhos: Jorge, Carlos e Adriana. Sepultamento
ocorreu no dia 06/07/2020 às 13h, saindo
do velório Capelas Prever Rio Preto para o
cemitério São João Batista.
SEBASTIÃO BARBOZA DE SOUZA – Falecido no dia 06/07/2020 aos 75 anos. Era
solteira. Deixando os ﬁlhos: Vagma, Denise,
Paulo e Janaina. Sepultamento ocorreu no
dia 06/07/2020 às 13h30, saindo do velório
Ercilia para o cemitério São João Batista.
PAULO MAURÍCIO DE ALMEIDA – Falecido no dia 06/07/2020 aos 64 anos de

idade. Era casado com Maria do Carmo Silva
de Almeida Xavier, deixando o ﬁlho: Thiago.
Sepultamento ocorreu no dia 06/07/2020 às
11h, saindo do velório Capelas Prever Rio
Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

APARECIDA DE FATIMA DO NASCIMENTO – Falecida no dia 06/07/2020 aos
55 anos. Era casada, deixando os ﬁlhos:
Jaciara, Jaqueline e Janaina. Sepultamento
ocorreu no dia 06/07/2020 às 11h00, saindo
do Velório Municipal de Guapiaçu para o
Cemitério Municipal da mesma cidade .

VIVALDO RODRIGUES DA SILVA- Falecido no dia 05/07/2020 aos 86 anos. Era
casado com Maria Da Conceição Ferreira Da
Silva , deixando os ﬁlhos: Valdinei, Valdek,
Vanildo, Valdir, Vivaldo, Maria Madalena,
Maria Shirley, Maria Cristina e Valdemir (falecido). Sepultamento ocorreu dia 05/07/2020
às 16h00, saindo do Velório Municipal da
Ressurreição para o Cemitério Municipal
São João Batista .

SAÚDE
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Profissionais de saúde
SAÚDE E SEXUALIDADE
representam 19% dos casos
de Covid-19 em Rio Preto
Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretária de Saúde de
São José do Rio Preto confirmou
mais 70 casos de coronavírus
em profissionais de saúde. No
total, são 647 casos confirmados nestes profissionais, número equivalente a 19% dos casos.
Um levantamento realizado
pela Saúde revelou que 97%
dos profissionais diagnosticados
com o vírus tem menos de 60
anos (628 casos). Além destes casos confirmados, outros
4.693 testes com trabalhadores
do setor que tiveram síndromes
gripais foram feitos e os resultados foram negativos. O percentual de positividade é 10,75%.
“Eles são os mais expostos,
que estão realmente atendendo
o doente de coronavírus e os
suspeitos. Mesmo ele utilizando todos os equipamentos de
proteção individual fornecidos
pelo SUS e pelos serviços priva-

(equipamentos de proteção individual) a seus colaboradores e a
quem mais necessitar”, afirmou
Amália em um trecho da nota.
Entre os casos confirmados
está o diretor-executivo da Fun-

REGIÃO

PANDEMIA

ALERTA

Da REDAÇÃO

A secretaria de Saúde de
Olímpia informou que, nos últimos três dias, recebeu quinze
novos resultados positivos para
a Covid-19, um recorde para a
cidade em um final de semana.
Os pacientes são dez homens,
com idades de 20 a 86 anos,
e cinco mulheres, com idades
de 31 a 78 anos. Três desses
pacientes estão internados em
UTI e um em enfermaria.
Com as atualizações, Olímpia contabiliza 180 casos
confirmados e três óbitos. Ao
todo, sete pacientes estão internados (três na UTI e dois na
enfermaria de Olímpia e outros
dois na UTI em Rio Preto). A
cidade registra 117 curados
da doença.
Divulgação

Mirassol registra
5ª morte por
Covid-19
Vinícius LIMA

A Prefeitura de Mirassol, por meio da Vigilância
Epidemiológica do Departamento de Saúde, confirmou o quinto óbito por
Coronavírus no município.
A vítima é um homem de
73 anos, cardíaco, e estava internado na enfermaria
do Hospital de Base desde
o dia 16 de junho.
Além deste caso, Mirassol registrou mais 15 casos
de Covid-19, incluindo
uma criança de cinco anos,
que está de quarentena
em casa. Dentre estes
casos, nove estão em isolamento social, três estão
internados na UTI e um na
enfermaria. Duas mulheres já estão recuperadas.
A idade dos confirmados
adultos varia de 21 a 72
anos.
O município contabiliza
1055 notificações, 175
positivos, 824 negativos e
56 aguardando resultado.
Do total de positivos, há
80 curados, 72 em quarentena, 18 internados e
5 óbitos.

VACINA

São Paulo inicia testes da
CoronaVac no dia 20 de julho

Da REDAÇÃO

Após aprovação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) na última sexta-feira
(3), o governo de São Paulo
vai iniciar a fase 3 de teste em
humanos da vacina contra o
novo coronavírus, chamada de
CoronaVac, no dia 20 de julho.
“A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes
da CoronaVac, a vacina está
sendo desenvolvida junto com
o laboratório chinês. A partir
da próxima segunda-feira (13),
os voluntários já poderão se
inscrever. A inscrição será obrigatoriamente para profissionais
da saúde”, disse João Doria,
governador de São Paulo. “Com
a aprovação da Anvisa, começaremos o processo de testagem
a partir do dia 20 de julho”,
acrescentou.
Esta vacina contra o novo
coronavírus é desenvolvida pela
Sinovac, sediada na China, e é
uma das mais promissoras do
mundo, porque utiliza tecnologia já conhecida e amplamente
aplicada em outras vacinas. É
também uma das mais avançadas em testes. Ela já está na terceira etapa, chamada clínica, de
testagem em humanos. O labo-

ratório chinês já realizou testes
do produto em cerca de mil voluntários na China, nas fases 1 e
2. Antes, o modelo experimental
aplicado em macacos apresentou resultados expressivos em
termos de resposta imune contra
as proteínas do vírus. “A fase
2 [de testes clínicos, feito na
China] demonstrou a segurança
e a eficácia da vacina. Após 14
dias da segunda vacinação, mais
de 90% das pessoas vacinadas
desenvolveram proteção. Então
é uma vacina que tem um perfil
de proteção elevado”, disse
Dimas Covas, diretor do Instituto
Butantan.
Os voluntários para a CoronaVac serão selecionados entre
profissionais de saúde, da rede
pública ou privada, com mais de
18 anos, que não tenham tido
Covid-19 [a doença provocada
pelo novo coronavírus] e que
não estejam em teste para outras vacinas. Esses voluntários
poderão se candidatar por meio
de um aplicativo do Instituto Butantan, que deverá ser lançado
na próxima segunda-feira (13).
Os voluntários não poderão ter
doenças instáveis [que afetem
a resposta imune], distúrbios de
coagulação e, as mulheres não
poderão estar grávidas.
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O PODER DO SALTO ALTO
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dos, esse funcionário acaba se
infectando”, explicou a gerente
de vigilância epidemiológica,
Andreia Negri.
Neste domingo (5), A diretora administrativa do Hospital de Base, Amália Tieco,
divulgou uma nota informando
que dos sete mil funcionários
da instituição, dos quais 950
são médicos e 600 são médicos residentes, 134 foram
diagnosticados com a doença,
número que corresponde a 2%
dos colaboradores.
Segundo a diretora, o número é considerado inferior
à média de afastamentos em
instituições de saúde no Brasil.
“O HB possui uma central de
monitoramento de colaboradores com síndromes respiratórias,
que faz buscas ativas diárias
e que, uma vez identificados,
os mesmos são afastados e
monitorados, bem como seus
familiares. E, todo dia, o hospital
fornece cerca de 50 mil EPIs

Olímpia confirma
mais 15 casos
positivos de
Covid-19

São José do Rio Preto, terça-feira
07 de julho de 2020

Cerca de 2% dos funcionários do HB testaram positivo para a doença
farme, Jorge Fares, diagnosticado com Covid-19 em 18 de
junho. Ele permanece internado
na UTI do HB, intubado, em
estado estável e sem previsão
de alta.

Rio Preto registra
nove mortes
e 196 curados
de Covid-19

Vinícius LIMA

A Secretaria de Saúde
de São José do Rio Preto
atualizou os dados de coronavírus no município nesta
segunda-feira (6). Foram
63 novos casos registrados,
totalizando 3.431 casos. A
cidade bateu o recorde de
óbitos por Covid-19 em 24
horas contabilizando nove
mortes nesta segunda-feira.
No total, são 104 óbitos por
Coronavírus, desde o início da
pandemia.
Destas mortes, 51 foram
de mulheres e 53 homens,
sendo que 83,7% das vitimas
do sexo feminino tinham mais
de 60 anos, contra 70,6%
no caso das vítimas do sexo
masculino. A letalidade dos
casos também subiu de 2,8%,
na sexta-feira, para 3% nesta
segunda-feira. Apesar disso,
o município segue com um
índice inferior ao Estado de
São Paulo (5,1%), ao Brasil
(4,1%) e ao mundo (4,7%).

“Infelizmente, passamos
da marca de 95 óbitos, principalmente devido a fatores
desconhecidos do vírus, associado ao que ocorreu no mundo todo, com pessoas idosas
sendo mais vulneráveis. Isso
que está acontecendo nos
dias atuais é reflexo de 20
dias atrás, que são pessoas
que permaneciam internadas e tiveram os primeiros
sintomas neste período. Toda
medida só será efetiva se a
população colaborar”, afirmou
a gerente da vigilância epidemiológica, Andreia Negri.
O número de internados
por Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) atingiu
seu patamar mais alto. São
274 internados, sendo que
92 estão em UTIs e 182 em
enfermarias.
Pacientes curados – Rio
Preto registrou 196 pacientes
curados neste fim de semana,
sendo 2.049 recuperados no
total.

CORONAVÍRUS

As mulheres foram tratadas como cidadãs de segunda classe
em muitas culturas que datam de milhares e milhares de anos.
Existem ainda alguns na sociedade de hoje que acreditam que
as mulheres devam ser subservientes aos homens, mas vamos
ser realistas: aqueles homens são retrógrados e precisam começar a se alinhar com os tempos atuais. As mulheres poderosas
sabem disso.
Essas dicas vão te ajudar a desenvolver esses traços!
1- Seja Você
A mulher precisa ser quem é de verdade. Sabe aquelas pessoas que mudam totalmente quando estão tentando se aproximar
de alguém? Ou se tornam muito expansivas ou tímida demais,
quase sem conseguir falar. O segredo sobre como atrair pessoas
e situações maravilhosas para perto de si é manter-se natural,
como age em tudo o que faz em seu dia a dia. Ninguém quer
estar perto de um robô, certo?
2- Tenha personalidade marcante
Da mesma forma, existem aquelas mulheres que evitam
expressar qualquer opinião, com medo de dizer algo que possa
desagradar seja o chefe, colega de trabalho, o companheiro ou
os filhos. Nessas horas, saiba que não existe nada mais desagradável do que conversar com alguém sem personalidade. Você
precisa ter coragem e expor seus desejos e sentimentos, seja
no amor ou no sexo
3- Equilíbrio emocional
Mulheres com uma boa autoestima também mantêm um
melhor equilíbrio emocional. Isso porque elas não se frustram
tão facilmente com o que dá errado, com um quilo a mais na
balança ou com uma roupa que não serviu. Elas sabem que são
capazes de vencer essas batalhas!
4- Tire os padrões de seu corpo
E que tal experimentar ser livre? Quebrar padrões e desapegar
estereótipos. Valorize seus cabelos, seus olhos, seu corpo, sua
inteligência, sua boa conversa: são eles que fazem a mulher ser
quem é e são eles que podem tornar uma mulher maravilhosa!
E não se compare com ninguém, somos seres individuais!
5- Esqueça o passado!
Em nossa essência já somos propícias a lembrarmos de mais
de fatos negativos e traumas do que de momentos de sucesso
e realizações. Focar no presente e fazer planos para o futuro!
Seja otimista!
6 – Nada de pensamentos negativos
Inveja, insatisfação, tristeza… Sentimentos negativos não colaboram em nada para sua autoconfiança. Quer realmente saber
como melhorar a autoestima? Abra espaço para os pensamentos
positivos, tanto sobre si mesma, quanto sobre os outros.
7- Permita se ao prazer
Ter hábitos que resultam em prazer sexual como masturbação,
por exemplo, é um grande passo para ser uma mulher poderosa
com sua sexualidade. O pompoarismo ou ginástica íntima também tem ajudado a recuperar a autoestima de muitas mulheres,
pois trabalha duas áreas primordiais: a saúde íntima e a parte
sexual. Entre os muitos benefícios do pompoarismo estão: redução da cólica menstrual, diminuição dos efeitos da menopausa,
atenuação da flacidez vaginal, aumento da lubrificação e da libido
da mulher e orgasmos mais intensos.
8- Mais prazer

Urupês tem aumento de
mais de 200% nos casos de
Covid-19 em duas semanas
Vinícius LIMA

A Prefeitura de Urupês registrou um aumento de mais
de 200% no número de casos
confirmados de coronavírus.
Atualmente, o município possui
33 casos confirmados de Covid-19, 24 a mais do que no dia
21 de junho. Destes casos, 14
já receberam alta, 15 estão em
isolamento social e três estão
hospitalizados. Apenas um óbito
foi confirmado até o momento.
As recomendações da Saúde neste momento são: utilizar
máscaras, higienizar as mãos,
sair de casa apenas quando for
necessário e não participar de
aglomerações.
Para fiscalizar possíveis
agrupamentos, a Polícia Mi-

litar abordou 50 pessoas no
domingo (5). A ação contou
com o apoio de cinco policiais
militares, três agentes do conselho tutelar e três agentes da
prefeitura. As ocorrências, além
de perturbação de sossego,
foram também por apreensão
de drogas, pipas e linhas com
cerol (linha chilena e cortante),
em fiscalização nos bairros Pestana, Abílio de Matos, Mundo
Novo e outros, da cidade de
Urupês.
Os autores tiveram seus dados apresentados na delegacia
de Polícia Civil e serão investigados pelos crimes de periclitação
de vida, descumprimento dos
decretos municipal e estadual
(sem máscara e aglomeração),
posse de drogas e perturbação
de sossego.

Ainda na área sexual saber exatamente o que fazer na cama.
Não se prende a posições sexuais convencionais e se abre a
novas experiências como jogos eróticos, fantasias, preliminares
prolongadas e sabe que tudo isso faz parte para um sexo maravilhoso. Sem culpas, neuras nem cobranças.
9- Se reinventar
Uma mulher confiante se refaz todos os dias. Ela não se
abala com pequenas decepções e frustrações, mas sim busca
novas alternativas e formas bem humoradas de encarar a vida.
A tristeza vai para o banco de reserva e a felicidade de um novo
começo veste a camisa e entra em campo.
10- Aceitar suas limitações
Parte fundamental do autoconhecimento está em reconhecer
e identificar suas qualidades e limitações. A mulher pode e deve
se cercar de amigos e pessoas boas nesta ou naquela atividade.
São estas pessoas que ajudam a se desenvolver. Não ter vergonha
de pedir ajuda ou de dizer que não sabe, não entende ou não
consegue alguma coisa é um gesto de reconhecer os próprios
limites e administrá-los.
Solte as amarras do preconceito e da autossabotagem. Torne-se a mulher que você nasceu para ser.
Beijos até a próxima
Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial,
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora do
projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).
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Detalhes

não tão pequenos...

A 1ª FEIJOADA da MJ e
Cacildes foi adiada para o dia
18 de outubro, um domingo, no
Salão de Festas Nelson Silva,
no Clube de Campo do Monte
Líbano.
BEATRIZ manda avisar que
vem aí o “Festival de Tortas” em
prol ao Centro de Reabilitação
Visual. A retirada por drive thru,
das 9h às 12 horas, será no dia
25 de julho, no Instituto dos Cegos de São José do Rio Preto.

SOCIAL

Roberto
Toledo

PACAEMBU Construtora
novamente ocupa posição de
destaque entre as maiores
empresas do segmento no
País. A companhia foi classiﬁcada como a segunda colocada em volume de metros
quadrados construídos pelo
tradicional Ranking das 100
Maiores Construtoras do Brasil,
realizado pela INTEC Brasil. A
premiação é realizada há 15
anos e utiliza uma metodologia
para selecionar as integrantes
do ranking.

ESSE VÍRUS ESTÁ PRECISANDO ARRUMAR UMA NAMORADA. ESSE NEGÓCIO DE
PEGAR TODO MUNDO, NÃO ESTÁ CERTO. Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight
Rodeio Country Bulls

A FAMÍLIA ABÍLIO Diniz
e a Ovos Mantiqueira intensificaram a doação de ovos
para 1 milhão de famílias. As
doações começaram em abril
com a entrega de 1,3 milhão
de ovos para mais de cem mil
famílias, e agora chegarão à
marca de 12 milhões de ovos
distribuídos.

A REDE DE POSTOS Monte Carlo em Rio Preto está
realizando a campanha social
“Combustível pra Vida” em
benefício do Hospital de Base.
Para participar da campanha,
basta os clientes abastecerem em uma das unidades da
Rede. O slogan da campanha é
“Quem abastece no Monte Carlo faz muito mais com um litro”.
Em julho, serão entregues dois
mil litros de álcool 70% para o
Hospital de Base.

Pérola do Dia

bobtoledo@gmail.com

PATRÍCIA DÓRIA Marão
Lourenço, médica, está em
Balneário Camboriú, para comemorar nesta terça-feira, dia
07, o aniversário do marido, o
empresário Serginho Marão
Lourenço. O casal aproveitou
o ﬁnal de semana para visitar
a bonita cidade de Gramado.

FLÁVIA AUGUSTO, em
nome de sua família, agradece
ao vereador e Delegado de
Polícia Renato Pupo. Agora, o
nome do pai dela, o saudoso
contabilista Luiz Carlos Augusto, Augusto Contabilidade, foi
homenageado com seu nome
em uma das ruas de Rio Preto.
Justa homenagem!

Jornal

Cristina Ruete e o ﬁlho João Geraldo Ruete Souza,
futuro médico, completa seus 28 anos. Parabéns!

O megaevento da 24ª
edição do Rio Preto Rodeio
Country Bulls, no comando
do empresário Paulo Emílio
Marques, será realizado de
maneira simbólica e virtual
no próximo dia 25 de julho.
A transmissão será feita
pela Band e pelo Youtube,
no canal oficial do evento,
com início 16h. A locução e
apresentação da live ficará
sob responsabilidade do
narrador de rodeio Cuiabano
Lima. Montarias em touros e
show com a dupla universitária
João Bisco & Vinícius. Será
solidário para a Associação
de Assistência à Criança
Deficiente (AACD) de Rio
Preto.

FestFIM Festival

Em meio a um cenário de distanciamento social, que resultou no
cancelamento de importantes festivais realizados em Rio Preto,
como o FIT- Festival Internacional de Teatro, e sem ainda uma
previsão de retorno à “normalidade” no setor cultural, a Cia.
Apocalíptica lançou o 1º FestFIM – Festival de Artes do Fim do
Mundo. O FestFIM, que acontecerá de 19 a 23 de agosto, é um
festival de artes integradas, não-competitivo, totalmente online
e direcionado exclusivamente para a apresentação de trabalhos
de artistas rio-pretenses. O festival, que é uma realização da Cia.
Apocalíptica, foi um dos ganhadores da edição 2020 do Prêmio
Nelson Seixas, na modalidade Festivais e Mostras Independentes,
realizado pela Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura.

Tel. (17) 3233-4888

Sucesso Total

Eloy Gonçalves Junior e Adriano Caruso, pecuaristas, realizaram um
grande Leilão de Gados para o Asilo Vicentino de Monte Aprazível,
dias atrás. O evento foi virtual e realizado por Tanabi Leilão. Foram
mais de 95 cabeças de gados, touros, vacas e bezerras. A renda
do leilão foi de aproximadamente R$ 200 mil. Ajude a cuidar dos
nossos idosos.
VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS,
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS
Seguimentos industriais - construção civil - florestas e jardins
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp

A médica Patrícia Dória e o marido Serginho Marão
Lourenço, ele, aniversariante desta terça-feira.
Parabéns!

São José do Rio Preto, terça-feira
07 de julho de 2020

Jornal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
EMPENHO 7091/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência
implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da
penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI
EMPENHO 9225/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
EMPENHOS 8454/20 E 8463/20
Notiﬁco Derradeiramente os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: USA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI
CONTRATO ATA/0606/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade ﬁscal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”,
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3.
Fica o representante legal da empresa supramencionada
NOTIFICADO para apresentar a Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, bem como,
a Certidão Negativa de Débitos Mobiliários Municipais de
Bragança Paulista nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias
úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada
sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem,
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. - SMS – DADM
EXTRATO
3° Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade Nº 11/18; Contrato: INL/0009/18
Contratada: Serviço Federal de Proc. Dados - SERPRO
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93 e da cláus. 28ª do
referido contrato, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo
de vigência do contrato supramencionado. SMF. Angelo B.
Neto.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2020
ATA Nº 0460/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais
– Valores Unitários – Item 22 – R$1,777; Item 27 – R$88,830
– SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11316/2020
CONTRATO Nº: DPL/0038/20
CONTRATADA: PRIORI SEVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME.
OBJETO: Prestação de serviços de protocolos de documentos, diligencias e escaneamento (digitalização) - PGM
– Adilson Vedroni- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total:
R$17.500,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11814/2020
CONTRATO Nº: DPL/0039/20
CONTRATADA: R.S.DOS SANTOS GIRARDI ME.
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de alarme no Tiro de Guerra - Gab. Pref. – José Roberto Moreira Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.116,00.

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade; Pregão Eletrônico 134/2020 Processo:
11374/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras e
longarinas para a Secretaria Municipal de Saúde.
IMPUGNANTE: JULIAN GUARNIÉRI MACEDO
Declaro improcedente a impugnação interposta, que foi
protocolada nesta Diretoria no dia 03/07/2020 ás 16:10h,
mantendo os termos atuais do edital licitatório. Fica mantida a data de processamento o pregão conforme segue: O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/07/2020, às
14:00h. e abertura a partir das 14:02h.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 193/2020 – Processo n.º
11.817/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais
de manutenção (pregos, parafusos e outros) para atender
as demandas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Urbanismo. Sessão pública realizada on-line com inicio dia
24/06/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: A MOREIRA GONÇALVES ME (itens 4,
5, 7, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41,
42, 44, 45, 46, 47, 48); INDÚSTRIA DE MÓVEIS V. V. LTDA
(itens 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 43,
49); MARCOS OTAVIO VIOTO ME (itens 1, 2, 11). Os itens
8, 9, 10, 29, 37, 39 e 40 foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está
disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar
nenhuma irregularidade. Kátia Regina Penteado Casemiro Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A
EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO MUNICIPAL
DENOMINADO “PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA SIMEI BOLÇONE” – SEC. MUN. OBRAS. Informamos
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action e ﬁca,
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES
NAS AVENIDAS SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA SOBRE O CÓRREGO PIEDADE, AMÉRICO AGRELLI SOBRE
O CÓRREGO SÃO PEDRO, NOÉ GONÇALVES DE SOUZA
SOBRE O RIO PRETO E NA RUA CHIRALA ABRAHÃO SOBRE O CÓRREGO FELICIDADE, CONFORME PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC.
MUN. OBRAS. Informamos que foram disponibilizados
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action e ﬁca, desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para todos
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a
disposição dos interessados.
COMUNICADO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE
DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 209/2020 - PROCESSO N.º 11.939/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais,
soluções, testes e insumos para o Laboratório de Patologia
Clinica. Secretaria Municipal de Saúde.
Informamos que foram prestados esclarecimentos ao edital
em epigrafe e redesignada a data para o processamento do
pregão e recebimento das propostas para o dia 20/07/2020,
às 14:00hs e abertura às 14:02hs, no site www.riopreto.

sp.gov.br - "PORTAL DE COMPRAS". Pregoeira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 92/2020 Processo:
11012/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de
materiais) nos brinquedos instalados no Parque da Cidade
da Criança. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
O pregão eletrônico restou fracassado. Lucia Helena Antonio
- pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO
DO CENTRO REGIONAL DE EVENTOS (AV. JOSÉ MUNIA
5650, NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. ESPORTES . A
Comissão Municipal de Licitação, vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras
(ﬂs. 666/6667), o qual é utilizado como razões de decidir e
passa a fazer parte integrante desta decisão, decide: Fica
desclassiﬁcada a proposta no valor de R$ 539.169,17 que
foi apresentada pela empresa EXTIN-SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS LTDA EPP
(apresentou em sua proposta ﬁnanceira dois valores distintos
para um mesmo serviço). Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classiﬁcação das propostas: 1º
Colocado: GHM CONSTRUTORA EIRELI R$ 509.759,70 - 2º
Colocado: RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R$
527.412,80 - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada
nos autos do processo a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MACRO E MICRODRENAGEM DO CÓRREGO ATERRADO, CANALIZAÇÃO E
CONTROLE DE INUNDAÇÕES, ABRANGENDO TODA SUA
BACIA HIDROGRÁFICA – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão
Municipal de Licitação, vista dos autos e do parecer técnico
elaborado pela Secretaria Municipal de Obras (ﬂs. 587), o
qual é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte
integrante desta decisão, decide: Ficam desclassiﬁcadas as
propostas das empresas ENGEFIG ENGENHARIA LTDA (R$
285.785,35) e DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA
LTDA (R$ 299.926,20) eis que não foi apresentado por essas
licitantes a planilha analítica conforme exigência dos itens
6.2.3 e 6.2.3.1 do edital. Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classiﬁcação das propostas: 1º
Colocado: RHS CONTROLS – RECURSOS HIDRICOS E
SANEAMENTO LTDA R$ 271.979,09 - O inteiro teor dessa
decisão se acha encartada nos autos do processo a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
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 ELETRÔNICO n° 217/2020, PROCESSO 11.982/2020, objetivando
o Registro de preços para aquisição de equipamentos de
informática. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 20/07/2020, às 08:30h. e
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.367 DE 02 DE JULHO DE 2020 (Republicação por Incorreção)
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionados, prêmio por
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo
119, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147
de 14/05/2002 e artigo 4º da Lei Complementar nº 609/2019,
nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 de junho de 2020:
CARLA ROSALBA GANZELLA PERES, Médico Pediatra,
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao
período aquisitivo de 28/06/2014 a 26/06/2019, completado
antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 173 de
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27/05/2020, que deverá ser usufruído dentro do período
concessivo de 22/05/2020 a 24/06/2024.
FLAVIA MOREIRA BIZERRA VICENTE, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente
ao período aquisitivo de 06/05/2015 a 05/05/2020, completado antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 173
de 27/05/2020, que deverá ser usufruído dentro do período
concessivo de 06/05/2020 a 05/05/2025.
MARCO ANTONIO BENFATTI, Agente Fiscal de Posturas,
lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao
período aquisitivo de 04/04/2015 a 03/04/2020, completado
antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 173 de
27/05/2020, que deverá ser usufruído dentro do período
concessivo de 04/04/2020 a 03/04/2025.
MARI BLANCO PORTELINHA, Procurador do Município,
lotado(a) na Procuradoria-Geral do Município, referente ao
período aquisitivo de 29/03/2015 a 27/04/2020, completado
antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 173 de
27/05/2020, que deverá ser usufruído dentro do período
concessivo de 28/04/2020 a 27/04/2025.
PORTARIA N.º 34.368 DE 06 DE JULHO 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 1016204-62.2019.8.26.0576,
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 28.971 de 19 de junho de 2017,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) ROSA MARIA PEREIRA, Auxiliar de
Serviços Gerais, onde se lê ““com efeitos pecuniários a
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta
01/12/2012”.
PORTARIA N.º 34.369 DE 06 DE JULHO 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 1040325-57.2019.8.26.0576,
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 29.060 de 22 de junho de 2017,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos
do(a) servidor(a) ADEMIR SANTO GUILHERME MALUMBRES, Motorista, onde se lê ““com efeitos pecuniários a
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta
13/10/2007”.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.631
DE 6 DE JULHO DE 2020.
Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de
novembro de 2019,
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 4.100.000,00
(quatro milhões, cem mil reais), para reforço de dotação
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 301
R$ 500.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 331
R$ 1.400.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 317
R$ 1.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2001.3350.43.05 – Subvenções Sociais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 290
R$ 1.200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1019.4490.51.05 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 339
R$ 1.900.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2002.3350.43.01 – Subvenções Sociais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 303
R$ 1.400.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.30.05 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 292
R$ 800.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.4490.52.05 – Equipamentos e
material permanente
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.876.345,59
(um milhão, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais, cinquenta e nove centavos), para reforço
de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 290
R$ 1.876.345,59
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1019.4490.51.05 – Obras e instalações
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 3º decorrem do superávit ﬁnanceiro veriﬁcado
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias –
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 06 de julho de 2020,
168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI

Jornal
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 093/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 21/2020 – PROCESSO 33/2020
Contratada: WAGNER FELLIPE COSTA E SILVA ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 22.07.2020 e substituição da marca e modelo ofertados.
Data da autorização: 30.06.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO
ELETRÔNICO 22/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 34/2020
- Objeto: Aquisição de tubos em PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), de diversos diâmetros, liso internamente e corrugado externamente para utilização no sistema de esgotamento sanitário de São José do Rio Preto/SP e distritos.
Contratada: KANAFLEX COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 96/2020, recebida em
29.06.2020. Valor: R$ 237.915,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Itens: 01, 04 e 05
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 06.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº
058/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de
2018, ﬁcam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 37.429.456/0001-81
Razão Social: AGROROPES PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CNPJ: 37.296.067/0001-25
Razão Social: ALCANTARA & LOURUSSO COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.354.577/0001-01
Razão Social: JOAO RITA DA COSTA GOMES CALCADOS
CNPJ: 37.417.328/0001-18
Razão Social: G. G. ROHWEDDER COMERCIO E REPARACAO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 37.029.365/0001-59
Razão Social: RT LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
FINANCEIROS LTDA
CNPJ: 37.417.182/0001-00
Razão Social: ROGERIO SOARES MARQUES
CNPJ: 37.541.286/0001-22
Razão Social: D' SANTIS COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
CNPJ: 37.236.126/0001-70
Razão Social: D. G. S. COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS - EIRELI
Conforme processamento realizado, em 06 de Julho de
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 06 de Julho de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5763/2020
Fica notiﬁcada, Camila Ribeiro , proprietária do
imóvel sito à Rua Marcolino Barreto, nº 872, quadra 49, lotes
11 e 12, Vila Anchieta, que em virtude de ter sido enviado a
Notiﬁcação de Embargo nº 5766, datada em 18/06/2020,
assinada pelo ﬁscal Rodrigo André Morsillo, tratando de
acréscimo no recuo frontal em estrutura metálica/cobertura, em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou
projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais
5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43,
sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 81006952 6 BR acusando “desconhecido”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 06 de julho, 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

do com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado,
em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95,
8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 83762261 0
BR acusando “desconhecido”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três
reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 06 de julho, 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
Extrato de Portaria nº 008/2020 de 23 de junho de 2020.
Designa os servidores estáveis: José Carlos Floriano Eziquiel de Andrade e Osvaldir Fialho de Brito, para, sob
a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, na apuração dos fatos relatados no documento PD
15008063520208260559.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA /GCM
São José do Rio Preto, 06 de julho de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº. 34/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança,
NOTIFICA a Sra. Maria Aparecida Ferrisi, cujo endereço
atual é Rua Lucas Mangini, número 590, Vila São João, tendo em vista a guia rebaixada em desacordo com o Art 10º
da Lei Municipal 4290/88, apresentar no prazo de 30 dias o
Projeto de Construção do imóvel aprovado pela Secretaria
Municipal de Obras conforme descrito no Auto de Constatação e Notiﬁcação 10127.
Atenciosamente,
ANITA DE LIMA SIMOES RODRIGUES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº. 35/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança,
NOTIFICA JPV Compra e Venda de Imóveis LTDA., cujo
endereço atual é Rua Adib Buchala, número 170, Jardim
Pinheiros, tendo em vista a guia rebaixada em desacordo
com o Art 10º da Lei Municipal 4290/88, apresentar no prazo
de 30 dias o Projeto de Construção do imóvel aprovado pela
Secretaria Municipal de Obras conforme descrito no Auto de
Constatação e Notiﬁcação 10427.
.Atenciosamente,
JULIANO FERNANDES MARCONDES DE GODOY
Agente Fiscal de Posturas
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Administração Fiscal e Tributária
Departamento de Tributos Imobiliários
Edital de Notificação 32/2020
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 administrativamente do exercício de 2015, que incide sobre o imóvel
de cadastro imobiliário nº 02.11297/000, 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 revisto deverá ser recolhido no valor e vencimento indicado 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, o boleto para pagamento do imposto
poderá ser solicitado por meio do e-mail ndarim@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
ESPÓLIO DE JANDIRA MARTINS DE SOUZA
Pedro Facuri Junior
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ

2020000124860
São José do Rio Preto (SP), 06 de julho de 2020.
Luiz Carlos Basso
Chefe – D.T.I. – SEMFAZ

Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Administração Fiscal e Tributária
Departamento de Tributos Imobiliários
Edital de Notificação 33/2020
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 o contribuinte abaixo citado, do lançamento efetuado do IPTU –
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto administrativamente do exercício de 2015, que incide sobre o imóvel
de cadastro imobiliário nº 04.01787/000, via edital, tendo em vista que a notificação via correspondência foi
devolvida pelo Correios por motivo de mudou-se.
Esclarecemos que o tributo revisto 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, o boleto para pagamento do imposto
revisto poderá ser solicitado por meio do e-mail ndarim@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

ESPÓLIO DE MANOEL GOMES

2020000122655
São José do Rio Preto (SP), 06 de julho de 2020.

Pedro Facuri Junior
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ

Luiz Carlos Basso
Chefe – D.T.I. – SEMFAZ

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5766/2020
Fica notiﬁcada, Maria Aparecida Marques de Oliveira , proprietária do imóvel sito à Rua Albuquerque Pessoa,
nº 179, quadra “B”, lote 01/P, Vila Santo Antonio, que em virtude de ter sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº 5766,
datada em 25/06/2020, assinada pelo ﬁscal Rodrigo André
Morsillo, tratando de falta de alvará de reforma, em desacor-

1

PROTOCOLO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 03 de JULHO de 2020.
Relação semanal de processos ARQUIVE-SE:
INTERESSADO

2020143037
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

RESIDENCIAL MARIA CLARA 2 EPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

São José do Rio Preto, terça-feira
07 de julho de 2020

Jornal
1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 03 de julho de 2020.
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS:
PROTOCOLO
INTERESSADO
2020136614 BANCO BRADESCO S/A
2020141241 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZIP ZAP LTDA
2020142432 F J DE VASCONCELOS COSMETICOS EPP
2020142350 FARIA VEICULOS LTDA
2020144172 FERNANDO FIGUEIREDO
202014437
G T S CASADO JUNIOR
2020142392 IPE CENTER HOTEL LTDA
2020140284 JOAO UMBERTO FERRARI
2020150911 JOSE DAMAZO MARCONDELLI
2020143029 LEANDRO PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
2020145625 LEPE E CONTRERAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
2020138534 LETTER POST LTDA
2020136597 MARIA DE FATIMA MENDONCA RIBEIRO
2020152595 RICARDO DE FREITAS DEL CAMPO
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 03 de JULHO de 2020.
Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados.
ALVARÁ
HABITE-SE
DIVERSOS
INTERESSADO
2020125484
ADEMILSON FERNANDES SALOMAO
2020116463
ADEMIR OSCAR GUERRA
2020138584
ADRIANA CRISTINA ANDRADE DE MATOS
2020128952
ADRIEL CAVALLIN
2020136786
AGROOL BRASIL EMPREENDIMENTOS E
2020136785
PARTICIPAÇÕES E AGROPECUARIA LTDA
ALESSANDRO APOLINARIO DO
202062405
NASCIMENTO
2020140367
ALEX VIEIRA PEREIRA
2020112003
ALISSON MATEUS DA SILVA
2020110531
2020126788 ANDERSON RODRIGO CUNHA
202059634
ANDRE DE SENA SOUSA
2020124246
ANDREA SILVA PEREIRA FERNANDES
2020123083
CARLA REGINA DA SILVA RAMOS
202079376
CARLOS ALBERTO PASCUINI
202073252
CARLOS ANTONIO LEMES
2020145347
CHESNIEL BORGES LUCAS
2020140331
DANIEL CARLOS DA SILVA
2020123482
DANIEL ZECHINELI THOMAZ OLIVEIRA
2020138514
DANNIEL RODRIGUES DA SILVA CONTENTO
2020149799 DENISE MARIA DA COSTA
2020149734 DOUGLAS FARIA MARCUCCI
2020137508
DULCINA DE FATIMA GOLGATO AGUIAR
202088843
EDER TADEU LUZINI DE CARVALHO
2020128221
EGIDIO ALBERTO BEGA
2020120857
FABIOLA SANDRA ARAUJO RIBEIRO
2020144405
FABRICIO SAMUEL CANDIDO DE CARVALHO
2020140362
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
2020132784
FERNANDO ANTONIO DAGUANO
2020140425
FERNANDO ARANTES VIEIRA
2020129743
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA
2020136566
GILBERTO ANTONIO GONÇALVES
2020126096
GILBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
2020108390
GLAUCIENE APARECIDA DO NASCIMENTO
2020123489
GRAZIELA GRIPE MARTINS
2020139280
HARTUR SOARES DE SOUZA
2020129259 ILSON PERPETUO NARVAES
2020108406
INES PEREIRA CARVALHO
20201049
20201059
20201066
IRIS VANIA RIBEIRO DE FREITAS
20201064
IRIS VANIA RIBEIRO DE FREITAS
2020126132
ISMAEL ANDREOTI PEREIRA
2020130978
ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES
2020118129
JAILSON DOS SANTOS
2020120139
2020120143 JAIRA CARLA DE OLIVEIRA MORAES
2020145210
JEANE KELLY GIACON
2020128462
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA
2020139362
JOAO FERNANDES GARCIA NETO
2020108241
JONATHAN AUGUSTO VASCÃO
2020138453
JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
2020130944
JOSE ROBERTO SCALFI JUNIOR
2020132557
JULIANA ALVES SARDINHA
2020137597
JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA
2020126922
JULIANA DE SOUZA SANTOS MARQUES
202072012
JULIANO APARECIDO DE LIMA
2020144235
JULIANO GALAN COSTA
2020142106
JULIO CESAR ALVARENGA
2020125147
JULIO CESAR DE FREITAS ROQUE
2020149115 KLEBER RODRIGUES JUNIOR
2020120354
LEANDRO PEREIRA ALVES AGUIAR
2019363530
LEXE FAVONI & CIA LTDA
202033370
LILIAN DE SOUZA VEIRA
2020130837
LUCAS DE CASTRO SANTANA
2020117214
LUCAS MENDES PINHEIRO
2020109945
LUCAS RIBEIRO VIEIRA
LUCINEIA PERPETUA DA SILVA DE
2020137483
OLIVEIRA
2020146505
LUIS HENRIQUE PULCINELI
2020129739 LUISA APARECIDA COSTA
2020138468
MAICON ROGERIO ANDRADE PEREIRA
2020124410
MARCELO TOMAZ DE AQUINO
2020143234
MARCIO HILARIO
2020130877
MARCOS ANTONIO PIROVANI
2020129806
MARIA JOSE DA SILVA
2020145303 MARINA CRISTINI FERNANDES QUINTANA
2020129868
MAYCON FERREIRA DAS NEVES
2020141181
MELISSA MARQUES ALVES
2020139322
MICHEL HENRIQUE SALGADO SOUSA
2020127919
MICHELE LIBERALI MENEZES
2020115625
MINERVINA ANTUNES KUDO
202071090
MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
2020120208
NATHALIA MIOLA MASSI
2020131008
NAYARA LIMA DE SOUSA
2020121782
NIVALDA MARTINS
2020134199
ODALIRIO PASSARINI
2020127998
OLENTINO ANANIAS DE FREITAS
2019232721
2019232722
2019232715 P A DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA ME
2019232718
P A DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA ME
2020128860
PAULO ALEXANDRE GOMES DE SOUZA
2020126777
PAULO AUGUSTO NEVES
2020134167
PAULO CESAR MANTOVANI
2020126812
PAULO JHONES TRINDADE DUTRA
2020125266
RENAN HENRIQUE PEREIRA PRATES
2020121013 RENATO VILLAS BOAS
202088411
RICARDO AUGUSTO CHERUBINI BRENTAN
2020126454
2020126458 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
2020126464
2020126468 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
2020126422
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
2020126412
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
2020126418
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
2020139378
ROBERTO DONIZETTI SANDRIN
2020125259
ROBERTO NUNES MEDINA COELI
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
2020144274
363 SPE LTDA
2020144270
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
2020149097 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
2020132686
RODRIGO AGUILERA
2020141304
ROSELI LIOSSE COELHO
SÃO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS
202073548
SUBMERSAS LTDA ME
2020124226
SIDNEY AMADEU NASSAR PARDO
2020145584
SILVIA LETICIA DE ALENCAR
2020123160
2019436523 SJP VITTA RESIDENCIAL 28 SPE LTDA
2020141191
TATIANE APARECIDA BELOTTI
2020148814 TELMA MEQUI KASAI
2020137478
VERANILCE FELIPE DE OLIVEIRA
2020128888
VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA
VITORIA ESTEFANI DE ASSIS FONSECA DA
2020129037
SILVA
202086645
VIVALDO JOSE DA SILVA
2020129849
WELLINGTON HENRIQUE COSTA
2020126152
YASMIM AZEVEDO BRANCO

Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 03 de JULHO de 2020.
Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados.
ALVARÁ
HABITE-SE
DIVERSOS
INTERESSADO
2020146526
AGUIA FS PARTICIPAÇÕES LTDA
202078975
ANDRE FRANCISCO PRADELA CEDEIRA
2020141284
ANDRESA CONCHAL
2020145757
2020145767
ANTONIO MAURILIO GARUTTI
2020145765
2020141346
BRUNO RAFAEL MARÇAL SILVA
2020141346
BRUNO RAFAEL MARÇAL SILVA
202058050
C R G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
2020123826
2020123841
CLAUDIO ROBERTO GASPARELLI
2020144438
CLOVIS MARTINS JUNIOR
2020128324
CONGREGAÇÃO CIRSTA NO BRASIL
2020128345
CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL
2020139296
DAIANA CRISTINA MINGORANCE RIBEIRO
2020140237
DARTAGNAN GERALDO TADEU
NASCIMENTO
2020137450
ELAINE CRISTINA NUNES
2020124318
ELTON DOUGLAS ALVES FEITOSA
2020144224
ERICA DA SILVA TEIXEIRA
2020150895
GILBERTO TOMA
2020144132
GILDENCIO DE JESUS ABREU CORREA
2020141189
JOAO EUGENIO DIAS
2020141412
JOÃO JOSE SERAFIM FILHO
2020144354
JOSÉ LUIS DE SOUZA
2020128939
2020128943
LEONIL LUCANIA DOS SANTOS
2020140196
LUIS ANTONIO BARISAN
2020150513
LUIS SERGIO PEREIRA PASCHOA
2020150528
2020150942
2020150945
2020141258
MARCELO RICARDO DA SILVA
2020147150
MARCOS AUGUSTO DE SOUZA
2020147052
MARCOS SANTANA NOGUEIRA
2020121693
MARIA MARCIA SALOMÉ MARTINS
2020145520
MAURO BORTOLUZZO
2020145521
MAURO BORTOLUZZO
2020139274
NILTON MARCOS MAZZONI
2020138419
PAULO CESAR POMPEU
2020144370
RODOBENS INCORPORADORA
IMOBILIARIA 363 SPE LTDA
2020140356
SCHUBERT BADUIM DE LIMA PEREIRA
2020143244
SERGIO LUÍS OLIVEIRA OTEIRO
2020128900
VICTOR LUIZ RAMOS LOPES
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
ANA CAROLINA DE ABREU RAIA ME
01054/20
AIF-A-M 000254
ANTONIO DA SILVA LULA
01077/20
AIF-PF 000043
APROVE MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
01071/20
AIF-A-S 000036
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA
01085/20
AIF-S-F 000111
DE DEUS
BANCO BRADESCO S/A
01055/20
AIF-P-F 000042
BAR BENEDITO DONIZETE LTDA ME
01061/20
AIF-L-C 000071
BASE DO AUTOMÓVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
01078/20
AIF-P-F 000044
BEATRIZ CHIANEZZI NASCIMENTO 33760508804
01080/20
AIF-A-N 000197
CAROLINE SELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
01059/20
AIF-A-LF 000067
CENTRO TERAPÊUTICO RAIO DE LUZ LTDA
01086/20
AIF-S-D 000139
CHURRASCARIA BATISTELLA RIO PRETO LTDA
01087/20
AIF-A-N 000195
CONFECÇÕES TROPICAL LTDA
01052/20
AIF-A-M 00253
DAY OFF CAFÉ COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
01068/20
AIF-A-M 00257
ELIANA CORREA DE MACEDO
01063/20
AIF-A-LF 000070
ELIETE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 18183695833
01066/20
AIF-A-M 000256
EMERSON EDGARD RIGUETI EPP
01067/20
AIF-P-M 000241
GABRIEL FERNANDES GOMES 46130493851
01079/20
AIF-A-N 000198
HENRIQUE LIMA DE ANDRADE
01082/20
AIF-A-S 000040
HIGOR ALEX SEGOBIA CALEGARIS ME
01069/20
AIF-L-C 000073
ILTON BAIAO QUEIROZ
01056/20
AIF-A-LF 000065
JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA
01065/20
AIF-E-K 000022
JOSÉ CARLOS CORREIA 03807730826
01062/20
AIF-A-LF 000069
JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
01057/20
AIF-A-LF 000066
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
01058/20
AIF-A-M 000255
MARTINELLI RIO PRETO AUTOMÓVEIS EIRELI
01081/20
AIF-A-N 000196
RICARDO PORFIRIO MASSOLI 4622246833
01084/20
AIF-E-K 000023
RONALDO MORETTI VEÍCULOS
01088/20
AIF-A-S 000037
SOCIEDADE MUTUÁRIA RIO PRETO LTDA
01070/20
AIF-A-LF 000071
TORRES & CORSINI SORVETES LTDA ME
01064/20
AIF-L-C 000072
VALDEIR GINO LEMES MINIMERCADO E AÇOUGUE EIRELI
01053/20
AIF-A-F 000063
ZELINDA CASAGRANDE IOCA ME
01060/20
AIF-A-LF 000068
São José do Rio Preto, 07 de Julho de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

Prefeitua Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos
interessados a realização do Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preço nº 018/2020, objeto do Processo
Licitatório nº 052/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços
para futuras aquisições de pneus para a frota municipal de Guapiaçu/SP, nas formas e quantidades estimadas, de acordo
com as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO
PÚBLICA: 21 de julho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 07/07/2020, das
08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000.
DATA DO EDITAL: 06/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
PROC. LICIT. 26/20 - PP 25/20... Por estas razões o recurso é improcedente e, por conseguinte, mantida a decisão que
declarou inabilitada a recorrente. Ante o exposto, JULGAMOS VENCEDORAS do certame as empresas abaixo relacionadas,
nos respectivos itens: ITEM 01 - Urban Rio Prime Construção Civil Eireli (CNPJ n. 23.969.717/0001-41), pelo valor de R$
12.838,69; ITEM 02 - Lobo Noroeste Construções Ltda (CNPJ n. 28.214.384/0001-64), pelo valor de R$ 16.522,55; ITEM
3 - C.C.M. EDIFICAÇOES LTDA (CNPJ n. 10.749.021/0001-68), pelo valor de R$ 11.658,96. As empresas vencedoras
ficam intimadas a comparecerem na sede da prefeitura municipal para assinar o contrato, no prazo de 03 dias úteis, sob
pena de perda do direito à contratação e convocação do segundo colocado. Guapiaçu/SP, 06/07/20. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados o aviso
de licitação do edital referente ao Pregão Presencial nº 043/2020, objeto do Processo Licitatório nº 050/2020.
TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de Operadora de Planos
ou Seguros Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços de assistência médica complementar,
em conformidade com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - dos servidores ativos e inativos do
município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente
Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 17 de julho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura
Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 07/07/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da
prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 06/07/2020.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Editais de
CONVOCAÇÃO
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Vivá Agri-Assets S/A

CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 - NIRE 35.300.509.544
Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Presidência do CAD (Conselho de Administração) da VIVÁ
AGRI-ASSETS S/A, Companhia de capital fechado, CNPJ/MF
28.858.858/0001-00, NIRE 35.300.509.544, exercida por MAURICIO BELLODI, CPF/MF 083.441.568-23, RG 15.641.669-4-SSP/
SP, nas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social em
vigor da Companhia e conforme a legislação pátria, especificamente
art. 121, § 2º, da Lei 6.404/1976, Decreto Legislativo 6/2020, Medida
Provisória 931/2020 e Instrução Normativa 79 do DREI, convoca
todos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária e Assembleia
Geral Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia
31 de julho de 2020, às 9h00, em primeira convocação, na forma
digital, sendo que a participação virtual e o voto poderão se dar mediante acesso ao aplicativo Zoom, dando-se a respectiva instalação:
I - da Assembleia Geral Ordinária, com a presença de acionistas que representem no mínimo ¼ do capital social com direito a
voto, com a Ordem do Dia: a. tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras de 2019; b.
deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2019; c.
apreciação de indicações de membros do Conselho de Administração e respectivas nomeações, com fixação dos prazos de mandatos
e remunerações; II - e da Assembleia Geral Extraordinária, com
a presença de acionistas que representem no mínimo ⅔ do capital
social, com a Ordem do Dia: a. apreciação e votação do orçamento de 2020; b. manutenção de aumento do capital autorizado; c.
aquisição, pela Companhia, de ações de Rogério Alves de Sá; d. e
deliberar sobre a proposta de reforma estatutária. O link e respectiva
senha para acesso ao aplicativo Zoom serão disponibilizados previamente aos acionistas, que poderão participar e votar diretamente
por si ou mediante procuração outorgada nos termos do art. 126,
§ 1º, da Lei 6.404/1976. São José do Rio Preto (SP), 3/07/2020.
MAURICIO BELLODI - Presidente do Conselho de Administração.
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS PARA
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Às 14:00 horas do dia 19 de Junho de 2020, na sede social
da empresa sita na Rua Saldanha Marinho nº. 3263, Centro,
CEP.15010-100, em São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, estando presentes os sócios Vera Lígia Vetorasso,
Bruno Vetorasso Rossi e Mário Vetorasso Rossi, representando a totalidade do capital social da empresa V.L.V.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede
na Rua Saldanha Marinho nº. 3263, Centro, CEP. 15010100, nesta cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, com contrato social devidamente arquivado na
Jucesp sob o nº. 35.215.411.632 em sessão de 19/11/1998
e inscrita no CNPJ sob nº 02.869.446/0001-82, reúnem-se
para tratar de assuntos pertinentes à sociedade e resolvem
de comum acordo alterar o referido contrato social. Veriﬁcou-se inicialmente o cumprimento da exigência do “quorum”
mínimo para a realização da reunião. A convocação realizou-se consoantes disposições do § 2º do art. 1072 do Código
Civil instituído pela Lei nº. 10406/2002.
Composição
da Mesa: Assumindo a presidência da mesa, a sócia Vera
Lígia Vetorasso, indicou a mim Bruno Vetorasso Rossi, para
secretariar os trabalhos. Em seguida a Presidente procedeu
à leitura da “Ordem do Dia” constante da convocação, que
consiste em deliberar sobre a redução do capital social por
estar excessivo em relação ao objeto da sociedade, capital este que está totalmente integralizado no valor de R$.
4.215.000,00 (Quatro milhões, duzentos e quinze mil reais),
dividido em 4.215.000 (quatro milhões, duzentos e quinze
mil) quotas no valor unitário de R$. 1,00 (hum real), distribuído entre os sócios da seguinte forma: A sócia Vera Lígia
Vetorasso possui 4.213.000 quotas, o sócio Bruno Vetorasso
Rossi possui 1.000 (mil) quotas e o sócio Mário Vetorasso
Rossi possui 1.000 (mil quotas). Desta forma, o capital será
reduzido em R$. 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos
mil reais), em moeda corrente do país, valor este que será
destinado aos sócios de forma proporcional, resultando o
capital social a partir de agora no valor de R$. 15.000,00
(quinze mil reais). Esclarece ainda que, após a redução,
o capital social da sociedade estará representado da seguinte forma: Vera Ligia Vetorasso, com 14.994 (quatorze
mil, novecentas e noventa e quatro) quotas, totalizando
R$.14.994,00 (quatorze mil novecentos e noventa e quatro
reais); Bruno Vetorasso Rossi, com 3 (três) quotas, totalizando R$. 3,00 (três reais) e Mário Vetorasso Rossi, com 3
(três) quotas, totalizando R$. 3,00 (três reais). Concluída a
leitura da proposta constante da Ordem do Dia, foi a mesma
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Como nada mais fosse acrescentado, determinou a senhora
presidente da mesa que se promovesse o registro da presente ata no livro próprio, e que se desse a ela a publicidade
determinada no § 1º do art. 1084 da Lei 10.406/2002. Lida
e aprovada, foi a mesma assinada por todos os sócios.
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020.
Assinaturas: Vera Ligia Vetorasso (Presidente da Reunião),
Bruno Vetorasso Rossi (Secretário da Reunião) e Mário
Vetorasso Rossi.
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São José do Rio Preto, terça-feira
07 de julho de 2020

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Jornal
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
EDIMAR RODRIGUES PINTO DA SILVA e SANDRA
NUNES DE ABREU, sendo ELE ﬁlho de PEDRO PINTO DA
SILVA e de DINALVA RODRIGUES DA SILVA e ELA ﬁlha de
ANTONIO NUNES DE ABREU e de GENI PELISSONI DE
ABREU;
2.
GERSON MARCOS BATISTA DA SILVA JUNIOR e
CASSIANA ALVES DE SOUZA, sendo ELE ﬁlho de GERSON MARCOS BATISTA DA SILVA e de MARIA FRANCISCA
DA SILVA e ELA ﬁlha de ANTONIO SEBASTIÃO NICÁCIO
DE SOUZA e de TELMA MARIA ALVES DOS SANTOS;
3.
JEFFERSON DE ANGELI e JACKELINE MARYON
VERNILL, sendo ELE ﬁlho de PAULO ROBERTO DE ANGELI e de LEILA SILVIA BALDI DE ANGELI e ELA ﬁlha de
VANIA APARECIDA VERNILL; brasileiros, residentes neste
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 32029090). 04/07/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
FERNANDA RAMOS COSTA e JANE GRECCO,
sendo Fernanda ﬁlha de WALDIR RODRIGUES COSTA e
de VERA MARCIA RAMOS COSTA e Jane ﬁlha de JOÃO
GRECCO e de MARIA ROSA BERNARDES GRECCO;
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo,
2200 – Tel: 3202-9090). 03/07/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
EDSON LAZARINI DE CARVALHO e JÊNIFFER
NATÁLIA FERREIRA, sendo ELE ﬁlho de MANOEL MESSIAS DE CARVALHO e de LUZIA LAZARINI DE CARVALHO
e ELA ﬁlha de SILVIO ALVES FERREIRA e de MARIA INÊS
GARCIA PERES;
2.
HUDSON FERNANDO GALUCCI CAMARGO e
VIVIAN APARECIDA DE FÁTIMA CORREA, sendo ELE ﬁlho
de LUIZ CARLOS DE CAMARGO e de SANDRA REGINA
DA SILVA GALUCCI e ELA ﬁlha de VALDEMIR LAURINDO
CORREA e de VILMA APARECIDA DE SOUZA; brasileiros,
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 –
Tel: 3202-9090). 06/07/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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 EDUARDO DOS SANTOS e GABRIELA DA
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, solteiro,
nascido em Catanduva, SP, no dia 15 de janeiro de 2001,
ﬁlho de MARCOS EDUARDO AMORIM DOS SANTOS e
de FABIANA MARQUES DA SILVA. Ela, de nacionalidade
brasileira, designer de sobrancelha, solteira, nascida em
Catanduva, SP, no dia 07 de junho de 1999, ﬁlha de EDSON
CARLOS DA SILVA e de REGIANE APARECIDA RODRIGUES COELHO.

Editais de
PROCLAMAS

ADRIANA FRANCISCHINI MORAES e NILZA MARIA CANDEU. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira,
nascida em São Paulo, SP, no dia 11 de fevereiro de 1970,
ﬁlha de BENEVIDES DE ANDRADE MORAES e de ELZA
AKASHI FRANCISCHINI MORAES. Ela, de nacionalidade
brasileira, administradora de obras, divorciada, nascida em
Américo de Campos, SP, no dia 04 de dezembro de 1967,
ﬁlha de AVELINO CANDEU e de CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO CANDEU.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 07 de julho de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Renata Comunale Aleixo
Oficial
Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com
__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS
Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil.
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do
Código Civil.
PEDRO DE OLIVEIRA e ELISA MARIA DOS SANTOS. Ele, brasileiro, natural de Capela, Estado do
Sergipe, nascido aos cinco (05) de maio de um mil novecentos e cinquenta e cinco (1955), com sessenta e cinco
(65) anos de idade, pedreiro, divorciado, filho de JOSIAS MOTA DE OLIVEIRA e de dona MARIA NELITA
SILVA. Ela, brasileira, natural de Japaratuba, Estado do Sergipe, nascida aos vinte e sete (27) de junho de um mil
novecentos e sessenta e um (1961), com cinquenta e nove (59) anos de idade, do lar, divorciada, filha de JOÃO
BISPO DOS SANTOS e de dona ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO SANTOS.
Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos
termos da lei e para fins de direito
São José do Rio Preto - SP, seis (06) de julho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

