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“Hidroxicloroquina e ivermectina
me ajudaram no tratamento”, diz
pediatra recuperado de Covid-19
Em Rio Preto, 656
trabalhadores da saúde
foram diagnosticados
com a doença. O pediatra Antônio Augusto
Cais dos Santos, 68,
é um dos curados. Ele
conta que já se consultou com outros médicos
sobre o uso destes medicamentos e acredita
que graças a eles
que não precisou
ir para a UTI.
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APITO FINAL

Ignorando o isolamento, moradores de
Rio Preto se reúnem para jogar bola

Para evitar essas aglomerações, Secretaria de Esportes e Lazer quer interditar todos os campos de futebol sob
sua responsabilidade retirando traves ou colocando barreiras nos gols.
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Divulgação

Pág. A5

Mais de 10 mil pessoas
já foram atendidas em
Unidades Respiratórias
Desde 23 de março, Unidades Básicas de Saúde
(UBS) estão funcionando como referência para pacientes com sintomas respiratórios de síndrome gripal leve.
Atualmente, cinco unidades prestam esse serviço.
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Philadelpho
tem 440 vagas
em cursos
profissionalizantes

Vizinhos da praça do Vivendas denunciam que local tem aglomerações com pessoas praticando esportes

FATEC Rio Preto abre nesta quarta-feira
inscrições para vestibular
Sérgio SAMPAIO

Inscrições para o processo
seletivo, que será por análise
de histórico escolar, seguem
até dia 21 deste mês. As vagas
estão distribuídas em 11 cursos
profissionalizantes.
Pág. A2

Saúde divulga 48
novos casos e
mais duas mortes
por Covid-19
em Rio Preto
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Secretaria
destina mais
de R$28 mi
para entidades
educacionais
Pág. A3

Região recebeu R$
178 milhões em
investimentos nos
últimos quatro trimestres

Dados da Pesquisa de Investimentos Anunciados no
Estado de São Paulo (Piesp),
elaborada pela Fundação Seade, revelou que a maioria dos
investimentos na região foi nas
áreas de comércio e serviços.
Pág. A3
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Ao invés da tradicional prova seletiva, instituição irá avaliar histórico escolar dos candidatos às vagas. Pág. A2

Vereadoras da Comissão das Mulheres abraçam Sinal X Em sessão remota,
Divulgação

vereadores
aprovam projetos
da área da Cultura

A primeira sessão verdadeiramente remota teve a participação on-line de 14 dos 17
vereadores. Três parlamentares
estavam na Sala das Sessões.
Karina Caroline, Márcia Caldas e Cláudia Giuli apoiam campanha de combate à violência doméstica Pág. A3
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CVV promove
feijoada solidária
para arrecadar
fundos
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Região teve investimentos de R$ 178
milhões nos últimos quatro trimestres
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de
São Paulo – Piesp, elaborada
pela Fundação Seade, revelou
que os investimentos anunciados nos últimos quatro
trimestres foram de R$ 178
milhões na região de São José
do Rio Preto. A maioria dos
investimentos foi nas áreas de
comércio e serviços.
O maior investimento registrado na região neste primeiro trimestre de 2020 foi
de cerca de R$ 40 milhões
em infraestrutura na empresa
GasBrasiliano, em Catanduva.
A empresa também investiu
R$ 9 milhões na infraestrutura
em Rio Preto. No município,
o maior valor investido neste
período foi de R$ 23 milhões
pela Controeste, na área de
serviços, com a construção do
hospital na região norte.
A região, no entanto, foi
uma das que menos investiu
no estado, ficando na frente
apenas de Barretos, São Carlos, Ribeirão Preto e Marília.
Na Grande São Paulo, foi re-

“

Justiça determina
suspensão de portaria
do MEC contra
Universidade Brasil
Vinicius LIMA

A 2ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal determinou, na
última sexta-feira (7), a
suspensão do procedimento do Ministério da
Educação (MEC) contra
a Universidade Brasil, em
Fernandópolis.
Por meio de nota, a
Universidade informou
que vai colocar em prática uma série de ações
que incluem a captação
de novos alunos para
diversos cursos, presenciais e do EAD, criação
de novos cursos e polos
de ensino, emissão de
diplomas, entre outros.
“É um reconhecimento importante do empenho da nova gestão em
solucionar as pendências
da nossa Universidade.
Sabemos que há muito
a ser feito e continuaremos implementando
as melhores práticas,
pautados sempre pela
transparência e ética em
nosso trabalho”, disse
em nota o reitor Felipe
Sigollo. Ele assumiu o
cargo em abril deste ano.
Em setembro do ano
passado, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Vagatomia”, na qual
investigava fraudes no
Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) do Governo Federal. Em março
deste ano, o MEC decidiu
desativar o curso de medicina. Com isso ficaram
proibidas a realização
de novos vestibulares e
matrículas de alunos. No
entanto, uma liminar na
Justiça obtida em maio
permitiu o ingresso de
novos alunos no curso de
medicina.

Divulgação

O maior investimento registrado na
região neste primeiro trimestre de
2020 foi de cerca de R$ 40 milhões em
infraestrutura na empresa GasBrasiliano,
em Catanduva

gistrado o maior investimento
com cerca de R$ 32,6 milhões.
Bauru e Campinas fecham o
pódio.
No Estado de São Paulo,
foram R$ 86 bilhões em investimentos nos últimos quatro
trimestres, sendo R$ 16,5 bilhões somente neste primeiro
trimestre. Desses recursos,
86,4% estão relacionados à
infraestrutura, 8,0% à indústria, 3,7% aos serviços, 1,0%
à agricultura e 0,9% ao comércio. Na comparação com igual
trimestre, os investimentos em
infraestrutura (R$ 14,3 bilhões)
representaram o melhor resul-

”

tado do setor desde 2015 (R$
29,8 bilhões).
Quase 85% dos investimentos apurados referem-se
apenas ao anúncio da concessionária Eixo SP, vencedora da
licitação do governo estadual
para operar, por 30 anos, o
Lote PiPa (Piracicaba-Panorama), que abrange 1.273 km
de rodovias, atravessando 62
municípios paulistas, até a divisa com o Mato Grosso do Sul.
As obras envolvem as regiões
de Campinas, Bauru, Central,
Marília e Presidente Prudente,
mas ainda sem especificação
de valor para cada uma delas.

Região de Rio Preto recebeu mais investimentos
em comércio e serviços

Torcida do São Paulo distribui 101 cestas básicas em Rio Preto
Vinicius LIMA

Integrantes da torcida Independente de Rio Preto, principal
organizada do São Paulo Futebol Clube, realizaram a entrega
de 101 cestas básicas em
diversos bairros da cidade neste domingo (5). A ação contou
com a participação de sócios
da torcida e a colaboração de
alguns empresários que fizeram

doações.
“Começamos essa campanha há dois meses apenas entre
nossos sócios, depois saímos
para pedir de casa em casa.
Alguns empresários que são
parceiros da torcida também
colaboraram muito. Nossa meta
era arrecadar 100 cestas e conseguimos”, afirmou Adnan de
Campos Pereira, vice-presidente
da Independente de Rio Preto.

Cada cesta tinha arroz e
feijão, além de itens de higiene
e potes de álcool gel. A distribuição aconteceu em diversos
bairros como Lealdade, Amizade, Vila Toninho, Solidariedade,
distrito de Engenheiro Schmitt,
entre outros. “Fomos conversando entre nós se alguém
conhecia alguma família que
estava passando necessidade e
com isso conseguimos cobrir os

quatro cantos de Rio Preto. Foi
muito legal, teve pessoas que
até choraram ao nos receber
na porta de casa”, comentou
Pereira.
Além desta iniciativa, a Independente já realizou outras
ações beneficentes em Rio Preto, como a doação de chocolate
para crianças no Lar Esperança
durante a páscoa, arrecadação
de brinquedos para o Dia das

Crianças no Eldorado e doações
de sangue no Hemocentro.
“Nossa próxima ação possivelmente será uma campanha
do agasalho. Sempre deixando
claro que recebemos e ajudamos pessoas que torcem para
outas equipes também”, afirmou
o vice-presidente. Interessados
em colaborar podem entrar em
contato pelo número 17 992415431.

Inscrições para os cursos da FATEC
Rio Preto começam nesta quarta
Sérgio SAMPAIO

O vestibular da FATEC Rio
Preto tem as inscrições abertas
a partir desta quarta-feira (8)
e por conta da pandemia do
Covid-19 o Centro Paula Souza
decidiu que não acontecer a
tradicional prova seletiva presencial, mas sim será feito a
analise do histórico escolar dos
candidatos.
Segundo o diretor da Fatec
Rio Preto, Ademar Pereira dos
Reis Filho, no que diz respeito
a FATEC será feita a analise
do desempenho do aluno no
ensino médio focando as disciplinas de Matemática e Língua
Portuguesa.
As inscrições poderão ser
feitas até o dia 22 de julho –

como acontece há alguns anos
ela é exclusivamente online – e
mais do que nunca no momento
atual por conta do Covid – o site
para os candidatos interessados
é o www.vestibularfatec.com.br
Reis Filho salienta que o candidato deve anexo seu histórico
escolar no momento da inscrição e por meio deste documento
será feita uma classificação dos
aprovados.
A FATEC Rio Preto oferece
vagas para três cursos:
Informática para Negócios –
turmas manhã e noite, 40 vagas
por turno.
Agronegócio – turmas manhã
e noite, 40 vagas por turno.
Analise e Desenvolvimento
de Sistemas – turma tarde – 40
vagas.

“A faculdade tem o compromisso também com a promoção
do desenvolvimento socioeconômico do município e da
região” salientou o diretor da
FATEC Rio Preto.
Aulas remotas – as aulas
para estes novos alunos que
serão selecionados serão remotas por conta da pandemia
do Covid-19.
Por meio de uma plataforma
da Microsoft chamada ‘Teams’
os professores de suas casas
ou escritórios transmitem as
aulas para os alunos dos cursos
no mesmo horário que a aula
aconteceria presencialmente
com o mesmo tempo de duração. Um chat foi criado onde
alunos e professores podem
interagir.

ETEC Phidalpho oferece 440 vagas para segundo semestre
Sérgio SAMPAIO

Estão abertas e vão até o
dia 21 de julho as inscrições
um dos vestibulinhos mais
esperados, que é o da ETEC
Philadelpho Gouvêa Netto. A
instituição oferece para este
segundo semestre 440 vagas
para 11 cursos profissionalizantes.
Segundo o diretor da ETEC

Philadelpho, Marcelo Romano
Cáceres, por conta da pandemia de Covid-19, a seleção
será feita por analise do histórico escolar dos candidatos –
tendo como foco a análise de
duas disciplinas Português e
Matemática. As inscrições podem ser feitas até as 15 horas
do dia 21 de julho e devem ser
feitas exclusivamente pelo site
www.vestibulinhoetec.com.br
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Todos os 11 cursos oferecidos possuem 40 vagas disponíveis por turma. Destes, 10
serão ministrados no período
da noite e apenas o de Enfermagem no período da tarde.
São requisitos básicos
o aluno estar cursando o 2
ano do ensino médio, com
exceção o curso de Enfermagem que existe que o aluno
no tenha 18 anos no dia da

matrícula.
“As aulas estão previstas
para começarem no dia 17 de
agosto, inicialmente de forma
remota. Presencialmente, o
início possivelmente será a
partir de 8 de setembro, como
traz o Plano São Paulo”, salientou Cáceres.
Saiba quais são os cursos
oferecidos pela ETEC Philadelpho Gouvêa Netto:

Cidades da região e Distrito
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São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
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LEGISLATIVO

Sessão remota teve a participação
dos 17 vereadores e aprovação de
projetos da área da Cultura
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Ficou a cargo da vereadora
Karina Caroline (Republicanos)
e do presidente da Câmara,
Paulo Pauléra (Progressistas),
coordenarem a primeira sessão
verdadeiramente remota que
teve a participação on-line de
14 dos 17 vereadores.
O presidente da Câmara
definiu que as sessões até o
próximo dia 14 de julho sejam
realizadas remotamente seguindo assim as restrições impostas
pelo mini-lockdown que existe
em Rio Preto de domingo à terça-feira (onde apenas serviços
“essenciais” podem funcionar).
A participação remota já
vinha acontecendo em sessões
anteriores, mas apenas com a
participação de alguns parlamentares de forma alternadas,
com exceção dos vereadores Marco Rillo (Psol) e Fábio
Marcondes (PL), que o faziam
constantemente, o primeiro
por estar no grupo de risco e
o segundo por opção pessoal.
Exceção – O vereador Gerson Furquim (Podemos) foi a
exceção e participou presencialmente da sessão. A recomendação era que apenas os

membros da Mesa Diretora estivessem presentes no plenário
para conduzir a sessão. Pauléra
porém salientou que Furquim se
sente melhor participando desta
maneira e isso será respeitado.

Sérgio SAMPAIO

Votações – Dos sete projetos de lei na pauta de votação, seis foram aprovados por
unanimidade pelos vereadores
e apenas um teve o pedido de
vista (adiamento) feito pelo
autor por uma sessão.
Cultura – Os dois projetos
do Executivo ligados à área da
Cultura foram aprovados em
regime de urgência. O primeiro, que constituiu o Conselho
Municipal de Políticas Culturais,
recebeu emenda do vereador
Marco Rillo (Psol) que obriga a
realização de no mínimo duas
audiências públicas ao ano para
abrir o debate com a classe artística e outros interessados. O
segundo instituiu o Fundo Municipal de Cultura em São José do
Rio Preto. Sobre esse segundo
projeto, o próprio vereador Rillo
salienta que o Fundo vem sendo
debatido a uma longa data e
deveria ter sido aprovado há,
no mínimo, 3 anos atrás.
SAMU Veterinário – Mes-

Sinal do X

Sessão teve a participação de 14 vereadores remotamente
mo com alguns embates sobre
a legalidade da proposta, o projeto do vereador Renato Pupo
(PSDB) teve o mérito aprovado
para a criação do “Samu Veterinário”, no qual a Prefeitura
poderá firmar convênio com
associações sem fins lucrativos
para colocar esse projeto em
atividade.
Dengue – A proposta do
vereador Gerson Furquim (Podemos) foi aprovada pelo mérito para criar o incentivo ao

cultivo das plantas “Citronela”
(Cymbopogon Winterianus) e da
“Crotalária” (Crotalaria Juncea).
Ambas servem como método
natural de combate ao mosquito da Dengue (Aedes Aegypti).
Doenças Raras – Os vereadores aprovaram o mérito ao
projeto que cria o “Programa
Municipal de Apoio às Pessoas
com Doenças Raras e seus
Familiares” a proposta é de autoria do vereador Jean Charles
(MDB).

VERBAS

Aditivos da Educação passam de
R$ 28 mi para entidades

Sérgio SAMPAIO

A Secretaria de Educação
de Rio Preto por meio de
aditivos irá repassar para
entidades que administram
escolas de Educação Infantil e projetos de educação
de contra turno do ensino
fundamental mais de R$ 28
milhões.

Ao todo são sete entidades que tiveram o 1º Termo
Aditivo somando o valor de
R$ 12.548.270,72 todas
aprestam o serviço de Educação Infantil.
Outras sete entidades
tiveram o 2º Termo Aditivo liberado somando R$
15.468.503,77 – deste valor
cinco entidades que atendem

IMPOSTO
Divulgação

Alesp aprova suspensão
do pagamento do IPVA de
veículos novos
Sérgio SAMPAIO

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo) aprovou em sessão
realizada nesta terça-feira
(7) projeto que suspende o
pagamento do IPVA (Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores) de veículos
novos durante a pandemia
do Covid-19.
Segundo o deputado estadual Itamar Borges (MDB),
com a suspensão dos atendimentos presenciais do Detran, por conta da pandemia,
os veículos novos não estão
sendo emplacados, o que
impossibilita o pagamento
do IPVA. “Para evitar multas
nesses casos e outras situações excepcionais que possam surgir, a Alesp aprovou
o Projeto de Lei 424/2020,
proposto pelo governador
João Doria, com o objetivo de

dar à Secretaria da Fazenda
e Planejamento condições
de alterar os prazos para
pagamento do imposto por
proprietários de veículos no
estado de São Paulo”, salientou o parlamentar emedebista.
Borges, que é presidente
da Comissão de Atividades
Econômicas (CAE), destacou
a importância de ter aprovado
esta proposta, pois ao alterar
a data prevista do IPVA, o Governo permite que as pessoas
possam manter suas contas
em dia, sem correr o risco de
se tornarem inadimplentes e
perderem o direito de circular
com seus veículos.
Um alerta é feito pelo
emedebista que a aprovação
não dispensa do pagamento
do IPVA destes veículos que
venham a ser beneficiados.
O projeto segue agora para
sanção do governador.

a Educação Infantil receberão
R$ 14.098.503,77 – as outras duas entidades fazem o
trabalho de contra turno dos
alunos da Educação Fundamental juntas irão receber o
repasse de R$ 1.370.000,00.
Uma entidade que também faz o chamado contra
turno de alunos da Educação
Fundamental teve seu 3º

Termo Aditivo no valor de R$
516 mil.
Todas estas entidades
tiveram as suas cláusulas
de vigência alterada onde o
vencimento se dava em 30 de
junho de 2020 – passou para
30 de junho de 2021. Todas
as demais cláusulas do Termo
de Colaborações firmadas anteriormente foram mantidas.

PREVENÇÃO
Casos positivos de
Covid fecham Câmara
de Bady Bassitt
Sérgio SAMPAIO

Rafael Damasio (MDB).

A confirmação de dois casos
positivos de Covid-19 na Câmara de Bady Bassitt vai deixar
a Casa de Leis fechada até o
próximo dia 17 de julho.
Segundo a assessoria de
imprensa da Câmara, na última
sexta-feira (3) foi confirmado
que um assessor parlamentar
e o um vereador testaram positivo para a Covid e após isso
foi definido quarentena imposta
pela Mesa Diretora.
Com estes dois casos confirmados são três ao todo de
pessoas ligadas a Câmara Municipal que se infectaram com
o Coronavírus, há aproximadamente 40 dias se deu o primeiro
caso confirmado.
Ambos estão cumprindo
o afastamento em suas residências com seus familiares.
O vereador testado positivo foi

Prefeitura fechada – desde a semana passada com a
confirmação do caso positivo
para Covid-19 do prefeito Luiz
Antonio Tobardini (PSDB), a
Prefeitura também foi fechada e deve permanecer sem
atendimento ao público pelos
próximos dias.
Casos – segundo dados
divulgados nesta terça-feira (7)
pela Prefeitura em suas redes
sociais – são 150 casos confirmados de Covid, 05 óbitos, 91
curados e 36 suspeitos.
Internados – Segundo boletim divulgado nesta terça (7)
pelo Hospital de Base são 13
pessoas de Bady Bassitt internadas (enfermaria e UTI – sem
trazer detalhes de quantas
então em cada lugar).
Divulgação

As vereadoras Karina Caroline (Republicanos), Cláudia Giuli
(MDB) e Márcia Caldas (PSD), da Comissão das Mulheres da
Câmara, abraçaram a campanha nacional do Sinal Vermelho.
Karina explicou que a campanha tem o objetivo de combater
a violência doméstica. “Basta a vítima mostrar um X vermelho
na palma da mão para que o atendente da farmácia entenda
que se trata de uma denúncia de violência”, explicou. A vereadora acrescenta ainda que a polícia é acionada pelo próprio
atendente e encaminhe o acolhimento da vítima.

Violência
Por causa do isolamento
social para combater a propagação do vírus, a violência
doméstica cresceu em Rio
Preto, informa Karina Caroline (Republicanos). Para dar
um revés no quadro negativo,
a vereadora disse que projeto
de sua autoria, aprovado em
primeiro turno, propõe que o
agressor também seja amparado por uma equipe técnica
para ajudar na sua recuperação. A maioria, segundo
ela, é usuário de droga ou
alcoólatra e precisa de ajuda.
“A mulher, às vezes, também
tem interesse na recuperação do marido”, revela.

Morna
Após dar uma esquentada devido às discussões
para aprovar a postergação
das eleições, a política local voltou a ficar ‘morna’
por causa do coronavírus.
Em Brasília, pelo contrário,
assunto é que não falta: o
diabo é que a maioria está
relacionado com temas
negativos. Isso inclui os
três pilares da democracia:
Executivo, Legislativo e Judiciário. As divergências são
necessárias no sistema democrático, porém, excede
os limites do bom senso. O
ideal seria a maioria convergir para o leito do grande rio:
o Brasil.

Reservas
Apesar de alguns pré-candidatos afirmarem que
tudo que se refere à política
está parado por causa do
novo coronavírus, na realidade, nos bastidores as
tratativas continuam, principalmente por meio dos
aplicativos. O presidente do
Progressistas, Paulo Pauléra,
por exemplo, informou que a
chapa de pré-candidatos a
vereador está fechada com
26 postulantes, 18 homens
e oito mulheres, inclusive,
com três postulantes reservas. “Já está tudo pronto e
só aguardando”, diz. As convenções acontecem entre
31 de agosto a 16 setembro.

Inconveniente
O pré-candidato a prefeito Antônio Pereira (PMN), o
Cebolão, disse ser favorável
ao adiamento das eleições,
de outubro para novembro, devido à pandemia. No
momento, diz ele, a saúde
do povo tem de ficar em
primeiro plano. “Falar em
política, hoje, chega a ser
inconveniente”, reconhece.
Na sua opinião, se todos colaborarem, até o começo de
setembro a pandemia estará
sob controle e as atividades
políticas poderão ser retomadas. Pereira revelou ainda
que 10 amigos morreram
por Covid-19. “Um tinha 32
anos”, lamentou.

Consenso
Pelo menos existe um
consenso na política local
em relação ao adiamento
das eleições. Os políticos
consultados aderiram à
proposta dos especialistas
da área da ciência. “O que
prevaleceu (postergação) foi
a decisão da equipe técnica
da saúde”, frisou o vereador
Celso Peixão (MDB). Os
pré-candidatos, na opinião
dele, não têm de opinar
em nada, porque a saúde
do povo tem de prevalecer.
“Para mim, não muda em
nada, já tenho meu trabalho”, frisou. Independente
da pandemia, portanto,
política se faz a longo prazo.

Contrai
O assunto que ganhou
grande repercussão no noticiário foi a declaração do
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido), anunciando
que contraiu o novo coronavírus. Bolsonaro sempre
foi negacionista à gravidade
do vírus, inclusive, induziu
parte da população de que
o vírus só provocava uma
‘gripezinha’. Defensor da
cloroquina no tratamento
da Covid-19, o presidente,
segundo a mídia, já começou
a tomar o medicamento. Ao
desrespeitar as medidas de
segurança, ele foi de encontro ao vírus. Que seja uma
‘gripezinha’…

Manifesto
Um grupo de empresários encaminhou manifesto
ao vice-presidente Hamilton Mourão, responsável pelo
Conselho da Amazônia, que aponta preocupação com o
desmatamento da floresta. O grupo teme que a devastação prejudique ainda mais a imagem do Brasil no exterior,
afastando investimentos internacionais. Em quanto isso,
o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), acusado por
improbidade administrativa pelo MPF, continua no cargo.
Como o grupo pesado do poder econômico entrou na briga,
quem sabe a floresta fique em pé.
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Moradores de Rio Preto desrespeitam
isolamento e se reúnem para jogar bola
Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Praças e áreas públicas de
esporte e lazer de Rio Preto têm
se tornado pontos de aglomeração de pessoas que as utilizam
para praticar atividades físicas
em grupos, como vôlei e futebol.
Uma delas é a Praça do Jardim
Vivendas, local em que vizinhos
denunciam ficar lotada todas as
tardes, principalmente aos finais
de semana. Campos de futebol
nos bairros Higienópolis, Estoril,
Jaguaré e Maria Lúcia também
ficam movimentados com homens que têm usado os locais
para jogar futebol nos dias de
mini-lockdown, segundas-feiras
e terças-feiras.
Para impedir o uso desses
campos de futebol, a Secretaria de Esportes e Lazer tomou
medidas para interdição de
todos os campos de futebol de
sua responsabilidade. Em nota,
a pasta informou que “recebeu
denúncias de utilização irregular
e contou com a ação da GCM e
da Polícia Militar para interromper as atividades. Nos locais
onde as ocorrências têm sido
mais frequentes, o Esporte fez
a retirada das traves. Nesta semana, serão montadas barreiras
com terra em outros campos,
para impedir a utilização dos
gols”.
Uma moradora próxima à
praça do Vivendas enviou fotos
à redação do DHoje em que é
possível ver uma rede de vôlei
montada e algumas pessoas
jogando vôlei. Em outro ponto,
jovens participam de uma partida de futebol. A aglomeração no
local é possível ser constatada
ao observar que grande parte
das ruas ao redor fica tomada
de carros estacionados.
Muitas pessoas vão até a
praça do Vivendas para fazer
caminhadas. Algumas pessoas
são vistas sem máscaras. Motivo que deixa a dona de casa
indignada. “Não adianta a gente

manter o isolamento social, se
cuidar obedecendo às recomendações se aqui tem tanta gente
sem máscara. Parece que essas
pessoas vivem em um mundo
onde não tem coronavírus. Até
parece que ninguém está morrendo da doença”.
A atendente Maria Amélia
Passarin também compartilha do mesmo sentimento de
revolta quando o assunto é a
desobediência aos cuidados
para se evitar a propagação da
Covid-19. “Eu acho que se a
gente segurar um pouco, ficar
em casa e usar a máscara se for
sair, mais rápido iremos poder
voltar às atividades normais. As
pessoas precisam se conscientizar e deixar para jogar bola e
encontrar os amigos quando o
número de casos cair. Até agora só tem aumentado e muita
gente não está nem aí”.
O comunicado da assessoria
de imprensa da Prefeitura informou ainda que o Comitê Gestor
de Enfrentamento ao Coronavírus tem tomado medidas para
dificultar a utilização de espaços
públicos, como praças e pistas
de caminhada, “a exemplo da
proibição de estacionamento na
área dos condomínios Quinta do
Golfe. Novas medidas estão em
constante avaliação e estudo”,
conclui a nota.

Multa

Os profissionais descumprirem as medidas de prevenção
contra o Coronavírus ao promoverem aglomeração em aulas de

atividades físicas estão sujeitos
à multas, conforme explicou o
porta-voz da GCM, Roger Assis.
A multa é R$ 6 mil, equivalente
a 200 Ufesp (Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo). “A nossa
conduta é de orientação a quem
está praticando atividade física
numa praça porque eles não
estão utilizando uma quadra ou
campo público. Mas tem uma
situação em que a multa será
aplicada: aos professores, que
mesmo ao ar livre formar grupos.
Eles estão sujeitos à multa da
Vigilância Sanitária”.

Divulgação

GCM já soma
372 chamadas

Desde o início da pandemia,
15 de março, e o último domingo
(5), a Guarda Municipal de Rio
Preto recebeu 372 chamados
de denúncias por aglomeração
de pessoas, pertubação do sossego e consumo de bebidas em
estabelecimentos comerciais.
Só no último sábado (4), foram
87 atendimentos, doa quais 67
resultaram em autuações.
De acordo com o porta-voz
da GCM, Roger Assis, as aglomerações ocorrem com maior
frequência nos finais de semana.
“Não há um bairro ou região em
que ocorrem mais, as aglomerações estão espalhadas por toda
a cidade aos finais de semana.
As pessoas se encontram em
chácaras, condomínios e residências. Temos feito fiscalizações para inibir e orientando as
pessoas da importância do isolamento social neste momento”.

Praça do Vivendas é um dos locais com aglomeração de pessoas praticando esportes

EM INVESTIGAÇÃO

Funcionária tem a carteira furtada
dentro de escola municipal
Tatiana PIRES

Uma auxiliar de serviços gerais, de 28 anos, teve a carteira
furtada enquanto trabalhava na
escola municipal Bosque Encantado, no Jardim do Bosque,
em Rio Preto. A funcionária da
prefeitura procurou a Polícia
Civil na segunda-feira (6) para
denunciar o furto de R$ 600.
De acordo com informações

PASSA BEM

Adolescente de 16 anos é baleado no Solidariedade
Tatiana PIRES

Um adolescente, de 16
anos, foi baleado na noite de
segunda-feira (6), no bairro
Solidariedade, em Rio Preto. A
vítima, que está internada na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital de Base, escondia porções de cocaína na
cueca no momento em que foi
alvejado.
A assessoria de imprensa
do HB informou que o adolescente passou por procedimento cirúrgico. No momento, ele
permanece internado na UTI,
intubado, sedado e estável.
Sem previsão de alta.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi
acionada e quando chegou ao
local, o menor estava sendo
socorrido em um veículo de
populares. Em seguida, ele foi
transferido para uma unidade

Cláudio LAHOS

O adolescente está na UTI, estável e sem previsão de alta
de Resgate do Corpo de Bombeiros.
Ainda de acordo com o
registro policial, o adolescente
estava na avenida Esmeraldo
Carolino quando foi surpreen-

NA ENFERMARIA
Cláudio LAHOS

dido por outro adolescente,
que armado com um revólver,
atirou nas costas da vítima.
O primeiro disparo atingiu o
pescoço, do lado esquerdo,
do jovem e o projétil saiu pela

Detento ameaça
agente penitenciário
do CPP
Tatiana PIRES

O detento foi encaminhado para o setor de disciplina

bochecha, também do lado esquerdo. Ferido, o adolescente
se levantou e foi atingido por
outros dois tiros, na barriga e
no braço.
Durante o atendimento, um
dos socorristas encontrou 14
porções de pó branco, aparentando cocaína, escondidas na
cueca do adolescente.
Aos policiais militares, a
vítima informou o nome do
autor da tentativa de homicídio
e também outro adolescente
que o acompanhava. O menor
apontado como atirador, conforme a PM, já é conhecido nos
meios policiais por envolvimento em crimes.
A Polícia Civil procura pelos
adolescentes suspeitos da
tentativa de homicídio. O crime
está sendo investigado pelo
Deic (Delegacia Estadual de
Investigações Criminais).

Um agente penitenciário, de 39 anos, foi ameaçado de morte no início da
noite desta segunda-feira
(6), por um detento, de
59 anos, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de
Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima
é responsável pela enfermaria e diariamente vai até
o setor de isolamento. Nesta segunda, o reeducando
que faz uso de determinado
medicamento questionou
o funcionário sobre a data

que tal remédio chegaria. O
agente disse que iria verificar se já estava disponível
na enfermaria.
Agressivo, o detento
passou a chutar a porta e
ameaçar a vítima, dizendo:
“Você é um verme, não
serve para nada, posso até
morrer de Covid-19, mas
você irá morrer também,
pois irei te matar” (sic).
O detento foi encaminhado, com o auxilio de
outro agente, para o setor
de disciplina. O agente penitenciário registrou a queixa, de ameaça, na Central
de Flagrantes.

do boletim de ocorrência, a
auxiliar de serviços gerais informou que começou a trabalhar
na unidade de ensino há dois
dias e que foi fornecido um
local para que os funcionários
guardassem os objetos pessoais enquanto permanecessem no local de trabalho. Ela
contou que guardou sua bolsa
e, quando entrou voltou para
pegar a carteira e pagar seu

almoço, descobriu que havia
sido furtada.
Ainda de acordo com o
registro policial, na carterira
havia R$ 600, cartão alimentação, cartão bancário e de lojas
de departamento, além de
documentos pessoais, como
RG dela e da filha.
O caso foi registrado como
furto e será investigado pelo 3º
Distrito Policial.

PANDEMIA

FILMADO

Idoso, que sofreu
acidente de bicicleta,
morre com Covid-19

Homem de 44
anos é flagrado
furtando picanha

Tatiana PIRES

Tatiana PIRES

O aposentado Cicero Pereira
da Silva, de 68 anos, morreu na
noite de segunda-feira (6), em
Rio Preto. Ele estava internado no
Hospital de Base desde o último
dia 8. O idoso foi diagnosticado
com Covid-19.
De acordo com a comunicação
do hospital à Polícia Civil, Cícero
havia sofrido acidente de trânsito
enquanto andava de bicicleta,
sofrendo politrauma, incluindo
fraturas no fêmur e na tíbia, que
foram tratadas pelo ortopedista.
O aposentado recebeu alta, mas
foi internado novamente no dia 8
de junho passando por diversos
episódios de infecção hospitalar
durante o tratamento. No último
dia 26, foi constatado positivo
para o exame de Covid-19.
A mulher do aposentado contou à equipe médica que ele só
saia de casa para fazer compras
em supermercados, farmácias e
que logo retornava para a casa.
Cícero é uma das nove vítimas
de Covid-19 confirmadas pela
Secretaria de Saúde na segunda-feira (6). A cidade bateu o recorde
de óbitos pela doença em 24
horas contabilizando 104 óbitos
por Coronavírus, desde o início da
pandemia. A última atualização
soma 3.431 casos positivos.

Um homem, de 44 anos, foi
flagrado pelas câmeras de segurança furtando produtos de um
supermercado, na manhã desta
segunda-feira (6), no Jardim São
Vicente, em Rio Preto.
Segundo boletim de ocorrência, o encarregado do monitoramento das imagens percebeu que
havia um volume na cintura do
cliente e passou a acompanhá-lo.
O suspeito passou pelo caixa e
pagou por alguns produtos.
O funcionário do mercado, então, abordou o homem na calçada
do estabelecimento. Questionado,
ele confirmou que havia furtado
alguns produtos e escondidos por
debaixo da roupa. Levado a uma
sala, foi verificado que o homem
carregava consigo uma peça de
picanha, dois chicletes, duas latas
de atum, um vidro de ketchup,
uma pedaço de queijo provolone
e quatro barras de chocolate,
totalizando R$ 137,57.
A Polícia militar foi acionada
e encaminhou o homem para a
Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão deliberou pela
soltura dele. O caso foi registrado
como furto tentado. As mercadorias já haviam sido devolvidas ao
supermercado.

FALECIMENTOS
MARIA PEREIRA – Falecida no dia
06/07/2020 aos 66anos, era divorciada,
deixando o ﬁlho: Thiago Henrique Pereira.
Sepultamento ocorreu no dia 06/07/2020
, saindo da Santa Casa para o cemitério
São João Batista.
MARIZETE MARIA DE JESUS CARVALHO – Falecida no dia 06/07/2020 aos 56
anos, era divorciada, deixando as ﬁlhas:
Sheila , Eziane e Ezequiele. Sepultamento
ocorreu no dia 07/07/2020, saindo do
hospital de base direto para o cemitério
São João Batista.
IONEIDE ZILDA DE AZEVEDO CRUZ –
Falecida no dia 07/07/2020 aos 84 anos
de idade. Era viúva de Abilio Belarminio
da Cruz, deixando os ﬁlhos: José, Juberto
(falecido), Joana, Célia, Silvana, Carlos,
Neli e Fernando. Sepultamento ocorreu no

dia 07/07/2020 às 14h, saindo do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
São João Batista.
CARLOS DONIZETI DA SILVA – Falecido no dia 07/07/2020 aos 62 anos de idade.
Era casado com Maria Elizabeth Bueno
Silva, deixando os ﬁlhos: João e Daniela.
Sepultamento ocorreu no dia 07/07/2020
às 16h, saindo do velório Capelas Prever
Rio Preto para o cemitério Parque Jardim
da Paz.
SIDNEY RODRIGUES – Falecido no
dia 07/07/2020 aos 64 anos de idade. Era
casado com Maria Lúcia David Rodrigues,
deixando os ﬁlhos: Aline e Fábio. Sepultamento ocorreu no dia 07/07/2020 às 11h,
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto
para o cemitério São João Batista.
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“Hidroxicloroquina
e
ivermectina
SAÚDE CARDIO
me ajudaram no tratamento”, diz
pediatra recuperado de Covid-19

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Durante a pandemia, os
profissionais de saúde têm
sido as principais vítimas do
coronavírus. Em Rio Preto, já
foram 656 trabalhadores da
área diagnosticados com a doença, número que representa
19% dos casos no município.
O pediatra Antônio Augusto
Cais dos Santos, 68 anos, foi
um dos que contraíram o vírus
durante a pandemia e que
conseguiu se recuperar.
“Comecei a sentir os primeiros sintomas como dor de
cabeça, dor de garganta e uma
tosse seca. Realizei o exame
PCR e fui diagnosticado. No
começo, fiquei apreensivo, mas
não me desesperei. A Hidroxicloroquina e a ivermectina,
além de outros medicamentos,
me ajudaram no começo do
tratamento, quando tive uma
melhora significativa. Já havia
me consultado com colegas sobre o uso destes medicamentos
e acredito foram graças a eles
que não precisei ir para uma
UTI”, contou o pediatra, que
não chegou a ser internado e
ficou em quarentena durante o
período com a doença.
De acordo com Santos, o
período mais difícil foi após o
9° dia. “Não conseguia sentir
o sabor da comida e tinha
calafrios. Fiz muitas orações e

graças a Deus hoje já me sinto
melhor”, afirmou. De acordo
com ele, outros membros de
sua família também tiveram a
doença e estão recuperados.
Segundo o médico, ele ainda tem dificuldades em sentir
o sabor, mas não sente mais
os calafrios. “Tive que trabalhar durante esse período, pois
meus pacientes precisavam de
mim, então aceitei correr o risco. Hoje não sinto mais falta de
ar e estou fazendo fisioterapia.
Só não voltei a trabalhar ainda
pois fui recomendado a ficar
mais um tempo de repouso”,
comentou.
Nesta terça-feira (7), o
presidente Jair Bolsonaro foi
diagnosticado com Covid-19 e
afirmou estar usando a Hidroxicloroquina em seu tratamento.
“Tomei a cloroquina e a azitromicina. O primeiro comprimido
ontem (segunda-feira), foi ministrado e confesso que depois
da 0h eu consegui sentir uma
melhora. Às 5h, tomei o segundo comprimido de cloroquina
e estou perfeitamente bem”,
afirmou o presidente.
Em Rio Preto, o Sindicato
dos Médicos já disse não se
opor ao uso do medicamento.
O Conselho Federal de Medicina
(CFM) não recomenda o uso da
droga, mas autorizou a prescrição em situações específicas,
inclusive em casos leves, a
critério do médico e em decisão

O pediatra Antônio Augusto Cais dos Santos está curado da Covid-19
compartilhada com o paciente.
Na live da última quarta-feira
(1), o secretário de saúde Aldenis Borim falou especificamente
sobre o uso da ivermectina.
“Esse comitê, desde o primeiro
dia, se baseia sempre em dados
científicos. A ivermectina não
tem nenhum trabalho científico

consistente publicado que leva
a cidade a fazer um protocolo
específico para ela. Gostaríamos de esclarecer que não
proibimos o uso da ivermectina.
Se o médico entender que deve
receitar e se tiver disponibilidade na Secretaria de Saúde, nós
iremos atender”, comentou.

Unidades respiratórias de Rio Preto já
atenderam mais de 10 mil pessoas

As unidades funcionam como referência em casos de síndrome gripal leve

CORONAVÍRUS

Rio Preto tem duas mortes
e 48 novos casos de
Covid-19 em um dia

Tatiana PIRES

Nas últimas 24 horas, Rio
Preto teve duas mortes por
Covid-19 e 48 novos casos da
doença, de acordo com dados
divulgados pela Secretaria de
Saúde nesta terça-feira (7).
Com estes números, a cidade
chegou a 3.479 infectados
pela doença e 106 mortes.
A atualização foi feita durante uma live e, dessa vez, a
Saúde não informou o sexo e
idade das vítimas. O número
de pacientes curados é 2.171.
Durante a coletiva de imprensa, o assessor especial
da Secretaria de Saúde, Andre
Luciano Baitello, informou que
Rio Preto recebeu da Secretaria Estadual de Saúde 21
mil testes sorológicos rápidos

para detecção do vírus causador da Covid-19. Os exames
deverão ser feitos a partir de
quarta-feira (8), por meio de
agendamentos, nas três unidades de saúde referência:
Centro de Testagem e Aconselhamento e nas UBSs (Unidade
Básica de Saúde) Central e do
Renascer. “Recomendamos
que as pessoas liguem nessas
unidades, agendem e vão no
horário recomendado para evitar aglomerações nas unidades
de saúde”, disse.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, atualmente, 228
pessoas estão internadas com
Síndrome Gripal Aguda Grave
(SRAG), sendo 82 em Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e 146
em enfermarias.

SAÚDE CARDIO
saude@dhoje.com.br

Tempestade inflamatória
não é exclusividade
da Covid-19
Freepik
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As unidades básicas de
saúde que estão funcionando
como referência para pacientes
com sintomas respiratórios
(síndrome gripal leve) já atenderam mais de 10 mil pessoas
entre os dias 23 de março e 3
de julho.
Atualmente, funcionam
como referência cinco unidades: Anchieta, Estoril, Solo
Sagrado, Lealdade/Amizade
e o Anexo Faceres, no Santo
Antônio, que atende apenas
crianças. Esses locais estão
atendendo exclusivamente
pessoas com sintomas característicos de síndrome gripal
leve, como febre acompanhada
de tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal e dificuldade para engolir.
As unidades de atendimento adulto — Anchieta, Estoril,
Solo Sagrado, Lealdade/Amizade — funcionam de segunda
a sexta-feira, das 7h às 19h.
Para as crianças, o atendimento no Anexo Faceres vai

das 7h às 17h, de segunda a
sexta-feira.
Em março, quando o serviço começou a ser prestado,
11 unidades foram colocadas
como referência respiratória.
Naquele mês, foram 1.932
atendimentos.
No dia 13 de abril, cinco
unidades voltaram a fazer o
atendimento de rotina, permanecendo seis unidades como
referência para síndrome gripal
leve. O número de pessoas
atendidas foi de 2.261.
Em 26 de maio, mais uma
unidade voltou a fazer o atendimento de rotina, permanecendo
as atuais cinco unidades de
referência para pacientes com
quadro gripal leve. Naquele mês,
foram 1.759 atendimentos.
O mês de junho foi o que
teve o maior número de atendimentos nas cinco unidades
respiratórias: 3.474. A maior
média diária de atendimentos
foi registrada, porém, no início
de julho: nos três primeiros dias
do mês, foram 761 atendimentos (média de 253 por dia).

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS

CVV promove
feijoada solidária

Vinícius LIMA

O Centro de Valorização da
Vida (CVV), de São José do
Rio Preto, está realizando a 3ª
edição da Feijoada Solidária,
que visa arrecadar fundos para
a manutenção financeira do
programa na cidade.
“Não recebemos recursos de
nenhuma esfera governamental,
então essa feijoada acaba sendo
uma saída para nós. Esse é o
terceiro ano consecutivo que
realizamos. Nas outras vezes,
vendemos cerca de 230 refeições. A nossa meta é conseguir
vender 300 este ano, mas
entendemos que a situação é
muito difícil para as pessoas”,
afirmou Francisco Garcia, coordenador do CVV de Rio Preto. De
acordo com ele, o custo mensal
para manter o serviço operando
é de R$ 2.500,00.

O kit inclui arroz, torresmo,
couve, farofa e vinagre e serve
para duas pessoas. O valor é R$
40 e a retirada será realizada
no dia 25 de julho, das 10h30
às 15h30, na Rua Tiradentes,
n° 2157. Interessados em mais
informações podem entrar em
contato pelo número 17 992786981.
De acordo com Garcia, muitos tem ligado para o CVV para
buscar informações sobre o
Covid-19. “De cada 10 ligações,
oito são sobre a pandemia. Muitos estão com medo de pegar
a doença e outras temem pela
liberdade”, comentou. Segundo
ele, foram cerca de 210 ligações só no último domingo (5).
Atualmente, o CVV conta com
21 voluntários, sendo que seis
não estão atuando por serem do
grupo de risco.

A pandemia de Covid-19 trouxe à tona um conceito desconhecido para muita gente, a tempestade inflamatória. Falamos
de um quadro de inflamação de grande magnitude e que, na
infecção pelo novo Coronavírus, afeta inicialmente os pulmões.
O primeiro aspecto a destacar sobre a tempestade inflamatória é que ela não é um fenômeno perceptível a olho
nu. É diferente, por exemplo, de uma lesão que desperta
inflamação na pele e leva a sinais evidentes como calor e
vermelhidão no local.
Quem está por trás da tempestade inflamatória são
substâncias chamadas citocinas, produzidas em diversas
circunstâncias e doenças pelo organismo. Elas podem causar
manifestações em diferentes órgãos e gerar complicações
como obstrução do fluxo sanguíneo nos vasos ou mesmo
hemorragias internas. Conseguimos dosá-las em exames de
sangue.
Durante décadas, o entendimento de problemas tão diversos como infarto, insuficiência cardíaca e câncer ficava
restrito aos achados macroscópicos, ou seja, os danos visíveis
aos órgãos acometidos. No entanto, pesquisas no campo
da imunologia e da biologia molecular trouxeram uma visão
microscópica dessas doenças e de tantas outras que, em
comum, podem desatar um processo inflamatório intenso.
Vamos olhar para o coração. Na grande maioria dos casos, as pessoas infartam em decorrência da obstrução das
artérias coronárias, que abastecem o músculo cardíaco, por
placas de ateroma, popularmente conhecidas como placas
de gordura. Entupidos, esses vasos deixam de irrigar e nutrir
adequadamente as células do coração.
Acontece que essas placas não são apenas agregados de
gordura bruta e pura, mas, sim, um conjunto de partículas
e resíduos de uma inflamação que se processa ao longo de
muitos anos e está associada a hábitos impróprios como
tabagismo, etilismo, sedentarismo e alimentação rica em
gordura e açúcar.
Nos casos de falência do músculo cardíaco, resultado de
infartos recorrentes, problemas com válvulas cardíacas ou
situações como a doença de Chagas, também observamos um
efeito inflamatório pelas citocinas, que, em grande quantidade
na circulação, desencadeiam uma deterioração progressiva
da função do coração até chegar ao que chamamos de insuficiência cardíaca.
A mortalidade cardiovascular constantemente rivaliza com
a mortalidade por câncer mundo afora. Independentemente
do órgão afetado pelo tumor, sabemos que a doença consiste
num desequilíbrio no comportamento das células, que se
replicam de forma desordenada e causam danos ao corpo.
O próprio comportamento anormal dessas células e o seu
avanço pelo organismo estão relacionados a uma tempestade
inflamatória disparada pela doença e pela reação do organismo. Dentro da imunoterapia, um dos pilares de tratamento
mais modernos contra o câncer, já se utilizam medicamentos
que potencializam nossas defesas naturais e inibem as moléculas inflamatórias associadas ao tumor.
O que podemos dizer é que boa parte das doenças se
desenvolve a partir de um processo inflamatório ou mesmo
de uma tempestade de citocinas. Se juntarmos a Covid-19 ao
câncer e à insuficiência cardíaca, chegamos à conclusão de
que ainda precisamos criar mais recursos terapêuticos para
contra-atacar esse fenômeno e a alta mortalidade causada
por essas doenças.
A grande expectativa, ainda mais com a pandemia do novo
Coronavírus, é que nos próximos anos se estudem e desenvolvam novas soluções para conter a inflamação no organismo
a fim de prevenir e tratar tantas doenças.
Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade
de Medicina da Unilago
www.drgabrielcardio.com.br

A-6

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

SOCIAL

Jornal

O JOGO VIROU

MARTHA ROCHA I

Antigamente eram os menores
de idade que eram barrados
em certos eventos. Agora a
coisa mudou: a rede Smart Fit
reabriu, suas academias no
Rio de Janeiro, com o aviso:
por enquanto, pessoas com
mais de 60 anos não podem
frequentar.

Segundo o cronista carioca, Joaquim Ferreira dos Santos, o poeta
Manuel Bandeira estava no júri do Miss Brasil em 1954, realizado
no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, e deu um risinho malicioso
quando lhe perguntaram por quê votara - junto com Fernando
Sabino e Paulo Mendes Campos, outros intelectuais na bancada
- na baiana Martha Rocha, de 1,70cm de altura, 57kg, 58cm
de coxa, 60 cm de cintura, 95cm de busto, 21cm de tornozelo
e mais olhos verdes, para carregar a faixa. Bandeira deixou a
alta cultura de lado e foi no popular. Usou a gíria da época para
elogiar uma mulher bonita: “A baiana tem borogodó”, justificou.

Arquivo

PROTOCOLO DE HIGIENE I

MARTHA ROCHA II

Penando e se esfalfando até para cobrir as despesas básicas,
as pessoas estão se virando nos trinta de todo jeito, procurando
uma maneira de ganhar dinheiro diante dessa crise terrível, para
sobreviver ou manter o patamar de conforto financeiro que tinham
antes da pandemia.

E Joaquim continua: o Brasil tem uma enorme galeria de mulheres
com borogodó, com sex appeal, com fogo nos olhos, um vulcão
nos quadris, mas jamais houve outra como Martha Rocha, que
morreu domingo aos 83 anos. O Brasil se despediu de um de
seus ícones, que faleceu em Niterói, numa casa de repouso
onde residia. Martha Rocha, tinha três filhos. Tive o privilégio de
conhecê-la através de Amaury Jr e Celina Ferreira num baile de
gala do carnaval do Copacabana Palace. Mesmo recentemente,
era uma mulher encantadora de cetro e coroa, com faiscantes
olhos verdes e um corpo que os maiôs Catalina dificilmente
encontrarão outro tão prefeito para vestir. Martha Rocha foi
enterrada no cemitério do Santíssimo Sacramento, em Niterói.

PROTOCOLO DE HIGIENE II
Dão asas à imaginação para criar produtos para vender pelas
redes sociais. E a comida é um dos itens de resposta mais
imediata. Em época de delivery, a comida socorre milhares
de famílias com uma infinidade de pratos e sanduiches. Mas
quando se trata de produtos alimentícios, acende alerta para
importância dos protocolos de saúde, exigindo atenção e cuidados
redobrados.

PROTOCOLO DE HIGIENE III

*

O delegado Cristiano
Pádua da Silva, que estava
lotado em Jales, foi nomeado
quarta-feira, dia 1º de julho,
delegado da Polícia Federal
de Rio Preto. Bem-vindo.

É importante - quem os produz - mostrar o local onde a comida
é confeccionada. Não basta apenas mostrar o produto final, bem
fotografado e cativante. A segurança com higiene é amparada
por uma série de regras. Precisam mostrar aos interessados que
foram respeitados os protocolos sanitários. Senão, cai por terra
todo o esforço que está sendo feito pela autoridade sanitária e
o sacrifício de cada habitante.

*

PROTOCOLO DE HIGIENE IV
E assim também deve ter cuidado quem comprar. De que adianta
nos isolarmos do mundo para não contrair o coronavírus e
depois adquirirmos um alimento que não foi preparado com as
mínimas condições de higiene, respeitando os rígidos protocolos
determinados pela autoridade sanitária?

PROTOCOLO DE HIGIENE V
Assim como os comerciantes estabelecidos recebem a visita de
forças-tarefas e diligências da vigilância sanitária para saber se
os protocolos estão sendo cumpridos com rigor, se suas cozinhas
estão higienizadas conforme as rígidas normas de higiene, a
autoridade sanitária precisa também verificar se esses sites que
vendem alimento pela Internet estão cumprindo as normas exigidas
pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E se por azar
alguém sofrer uma intoxicação e vier a óbito? Quem responde
pela ação na Justiça? Só informam o telefone para encomenda!
E o local?

BABY
Nardo Nazareth Monteiro e a mulher, Celinha, estão festejando.
Souberam que vão ser avós. O baby, uma menina que receberá
o nome de Manuela, é filha de Henrique Scursoni e Renata
Nazareth Monteiro Scursoni e cujo nascimento deverá ser em
Campinas, por volta do dia 17 de julho. É a primeira neta também
de Neto Scursoni (in memoriam) e Maria Tereza Scursoni.

HOTÉIS I
Enquanto a economia está tateando no escuro, provocando
o fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais, Rio
Preto já perdeu três hotéis. Dois deles, antes da pandemia: o
Chamonix, na Bernardino de Campos, no prédio do antigo Cine
Ipiranga. E o Hotel São Paulo, na esquina da Bernardino com
Silva Jardim, no prédio do antigo Cine São Paulo.

HOTÉIS II
Agora, outro hotel emblemático, o antigo Vila Real, com mais
de 40 anos de existência. O prédio já hospedou, inclusive, Elis
Regina. Hoje, chamado de Residencial Real Center, na esquina
da Bernardino com Silva Jardim, no prédio da Antiga Casa Bueno,
também jogou a toalha e encerrou as atividades. É de propriedade
de Procopinho Ribeiro.

A elegante Laila Mahfuz Crosara ganhou o carinho dos amigos e familiares pelo seu aniversário que transcorreu ontem.

LIVRO DE SUCESSO I
O rio-pretense Sérgio Frota lançou um livro de grande sucesso.
Formado em administração de empresas na UnB - Universidade
de Brasília - e gerenciamento hospitalar na Fundação Getúlio
Vargas, Sérgio Frota, hoje radicado em São Paulo, dedica-se à
consultoria em administração, depois de 25 anos dedicados às
vendas de equipamentos de cozinhas profissionais para hotéis,
hospitais, restaurantes e indústrias.

Alexandre de Moraes é
quem trabalha no Supremo
para o tribunal permitir a
Davi Alcolumbre disputar a
reeleição à presidência do
Senado.

*

Inspira cuidados o
estado de saúde de Alfeu
Mozaquattro.

Luciano Huck se desfez
*
de sua participação na rede
de restaurantes Madero.
Vendeu-a para o sócio
majoritário, Junior Durski.

A foto do presidente da
*
Hospital Care, Rogério Melzi
e do diretor presidente do
Grupo Austa, Mário Jabur
Filho, é de autoria do
fotógrafo Arnaldo Mussi.

*

Os médicos Juliano de
Oliveira Barberato e Maria
Fernanda Roman Truffa estão
de casamento marcado.

Arquivo

LIVRO DE SUCESSO II
Sérgio é dono de um vasto currículo: foi secretário para o
Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Amazonas
e responsável pela implantação da empresa dinamarquesa
Lego Brinquedos no Amazonas. É executivo da American
Medical International, empresa norte-americana que se dedica
a equipamentos hospitalares. Sérgio acaba de lançar o livro “
Vencer e Vender com atitudes inteligentes”, que está fazendo
grande sucesso entre empresários nesse período de crise.

VIRTUAL

INDENIZAÇÃO

Com montarias em touros,
locução e apresentação
de Cuiabano Lima e show
solidário, a 24ª edição do
Rio Preto Country Bulls será
realizada de maneira simbólica
e virtual no próximo dia 25
de julho. A transmissão será
feita pela Tv Band e pelo
Youtube, com início às 16
horas e também contará com
montarias em touros. Após as
montarias, se apresenta a
dupla João Bosco e Vinícius.
Durante a transmissão, serão
arrecadados produtos para a
Associação de Assistência à
Criança Deficiente (AACD de
Rio Preto).

Lembra daquela confusão
envolvendo Ludmilla e Val
Marchiori, no carnaval de
2016? A cantora desfilava como
rainha da bateria do Salgueiro,
quando a apresentadora
destilou o seguinte comentário
na transmissão da Rede TV!:
“A fantasia está bonita, a
maquiagem... agora, o cabelo...
Hello! Esse cabelo dela está
parecendo um bombril, gente”.
A 3ª Vara Cível da Ilha do
Governador, na Zona Norte
do Rio, condenou a socialite
a indenizar a funkeira em R$
30 mil.

CONCURSO DE MISS
BRASIL

O concurso de Miss Brasil,
que é realizado desde 1954,
quando Martha Rocha se
tornou a primeira Miss Brasil,
será realizado este ano na
segunda quinzena de agosto.
Nesta edição, o baiano Roberto
Macedo será o apresentador. A
vencedora concorrerá ao Miss
Universo. A atual Miss Brasil é
a representante do estado de
Minas Gerais, Júlia Horta.

CAMPANHA
O médico Drauzio Varella vai
integrar uma campanha do TSE,
voltada para os cuidados contra
a Covid-19 durante a eleição.

A médica Luciana Tajara foi muito festejada ontem, pelo
seu aniversário

SALIÊNCIA EM ALTA
Desde o início do período do isolamento, o site do Sexy Hot de
vídeos pornográficos, registrou um crescimento de mais de 126%
de visualizações de vídeos, entre os dias 16 de março e 21 de
junho. Também houve um crescimento de novos usuários: 77%.

ANIVERSÁRIOS
Esses os aniversariantes de hoje e amanhã: 8, quartafeira: Dia do Panificador, Cecilia Dégaine,Alessandra Sinibaldi
Ruggiero, Anjélica Huston, Antônio Carlos Egéa, Daniela Sarayba,
Elô Braga Kerr, Guilherme Oliani Vieira, João Manoel Costa dos
Santos, Kevin Bacon, Thaís Machado, Nagib Abud Neto, Sérgio
Munia Júnior, Silvia Regina Strazzi, Fábio Roberto Saes, Osmar
Gomes Coelho, Rosangela Volpato, Silvia Strazzi, Paulo Zapparoli,
Rosa Vellasco. 9, quinta-feira: Dia da Revolução de 32 e do
Soldado Constitucionalista, Gilberto Miranda, Kátia Graceli, Luís
Henrique (Ike) de Camargo Pala, Rupenzinho Kuyumjiam, Sérginho
Lourenço, Tom Hanks, Viviane Saad Gattaz, Creuza Arruda, Karina
Costa, Cassia Martins, Elaine Morielle, Mariluci Venturelli, José
Valdiney de Carvalho Junior.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 7946/20
Notiﬁco derradeiramente o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a quantidade dos
itens conforme especiﬁcado do empenho em epígrafe. O não
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. –
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AEA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
EMPENHO 9370/20
Notiﬁco o representante legal da contratada, para substituir/
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a quantidade dos itens conforme
especiﬁcado do empenho em epígrafe. O não cumprimento
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Diante informações prestadas pela Ger. de Manutenção,
quanto a necessidade de reposição do posto de trabalho.
Considerando previsão contratual na Cláus. 4, item 4.2,
subitem 4.2.15. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA A REALIZAR A REPOSIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO no prazo de 24 horas impreterivelmente, a contar
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao
processo licitatório. 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
CONTRATADA: NUTRICIONALE Comércio de Alimentos
Ltda, CNPJ 08.528.442/0001-17. Preg. Eletr. 299/19. Proc
12758/19. Ata 577/19. Informe-se que o pedido da empresa
foi INDEFERIDO. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos autos do processo, à disposição dos interessados,
junto à Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro
Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 45/2020
Contrato: DIL/0019/2020
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em
informática e correlatos para a Secretaria Municipal de Administração. Valor Total: R$2.442.062,04 – SMA – Luis Roberto
Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2020
CONTRATO Nº COC/0020/20
CONTRATADA: CONTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO
VIÁRIA (FASE IV) INTERLIGANDO AVENIDAS DE “LINHÃO” – SMO - Prazo de vigência: 315 dias – Valor Total
R$11.818.042,63.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2020
ATA Nº 0461/20
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS – EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais
– Valores Unitários – Item 07 – R$0,830; Item 25 – R$1,580;
Item 33 – R$1,100; SMS – Aldenis A. Borim – Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0462/20
CONTRATADA: THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padronizados na REMUNE– Valor Unitário – Item 04 – R$0,055 SMS – Aldenis A. Borim – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2020
ATA Nº 0463/20
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO – EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores Unitários – Item 03 – R$1,44; Item 05 – R$16,00; Item
026 – R$1,91; Item 29 – R$3,52 - SMS – Aldenis A. Borim –
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 712/2020
ATA Nº 0464/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar (algodão, atadura e ots) – Valores Unitários – Item 02 – R$1,970; Item 15
– R$0,171; Item 018 – R$14,000 - SMS – Aldenis A. Borim –
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 715/2020
ATA Nº 0465/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar (abaixador de
língua, campo fenestrado e ots.) – Valores Unitários – Item
02 – R$2,060; Item 16 – R$16,457; Item 017 – R$4,770 SMS – Aldenis A. Borim – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2020
ATA Nº 0466/20
CONTRATADA: A. C. LOPES ELÉTRICA EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação pública – Valores Unitários – Item 02 – R$0,07; Item
03 – R$0,06; Item 08 – R$7,48; Item 09 – R$200,00; Item
11 – R$6,99; Item 15 – R$2,42; Item 18 – R$3,61; Item 27
– R$17,00; Item 28 – R$17,00; Item 32 – R$55,53; Item 34
– R$67,80; Item 35 – R$199,90; Item 36 – R$199,90; Item
37 – R$212,00; Item 38 – R$30,00; Item 39 – R$30,00; Item
40 – R$32,00; Item 41 – R$16,50; Item 42 – R$1,50; Item
43 – R$2,20; Item 44 – R$3,00; Item 45 – R$6,85; Item 46
– R$26,20; Item 55 – R$4,29; Item 57 – R$8,54; Item 58 –
R$28,00; Item 77 – R$2,12; Item 78 – R$2,45 - SMO – Sérgio Astolfo Issas – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2020
ATA Nº 0467/20
CONTRATADA: RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA – EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação pública – Valores Unitários – Item 20 – R$489,00; Item
21 – R$547,50; Item 23 – R$142,50; Item 24 – R$210,00;
Item 25 – R$210,00 - SMO – Sérgio Astolfo Issas – Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2020
ATA Nº 0468/20
CONTRATADA: R. D. VELANI. ELÉTRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação pública – Valores Unitários – Item 01 – R$0,55; Item
04 – R$0,25; Item 06 – R$12,90; Item 07 – R$9,85; Item
12 – R$0,80; – Item 13 – R$0,30; Item 14 – R$0,55; Item
16 – R$2,24; Item 17 – R$3,00; Item 19 – R$5,50; Item 26
– R$4,88; – Item 29 – R$18,50; Item 30 – R$19,00; Item
31 – R$19,25; Item 33 – R$4,97; Item 47 – R$36,00; Item
48 – R$2,60; – Item 49 – R$3,00; Item 50 – R$1,50; Item
51 – R$4,00; Item 52 – R$0,98; Item 53 – R$30,00; Item
54 – R$49,50; – Item 60 – R$40,00; Item 64 – R$13,00;
Item 65 – R$1,50; Item 66 – R$6,00; Item 67 – R$1,65; Item
68 – R$1,80; – Item 69 – R$2,60; Item 70 – R$2,80; Item
71 – R$5,00; Item 72 – R$5,20; Item 73 – R$0,25; Item 74 –
R$0,39; Item 75 – R$0,80; Item 76 – R$1,10- SMO – Sérgio
Astolfo Issas – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2020
CONTRATO PRE/0109/20
CONTRATADA: MERCOSUL TECNOLOGIA CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS
LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento de alarmes – Item 01 – SME – Sueli
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses. Valor
Total: R$96.798,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11265/2020
CONTRATO Nº: DPL/0040/20
CONTRATADA: MORAES E COELHO CONSERVADORA

DE ELEVADORES LTDA-ME
OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de
peças, para manutenção preventiva e corretiva dos elevadores - SMS – Aldenis A. Borim - Prazo de vigência: 12 meses.
Valor Total: R$7.200,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11919/2020
CONTRATO Nº: DPL/0041/20
CONTRATADA: EMPRESA WESLEY RODRIGO SILVA DE
ALMEIDA ME.
OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra, para manutenção de playgrounds na
EM Adelaide Kauam Medina - SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$5.547,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO
ESPORTIVO INTEGRADO DO ELDORADO (AV. MONTE
APRAZIVEL Nº 2640) – 2ª ETAPA – SEC. MUN. DE OBRAS
- Julgamento da Comissão Municipal de Licitação: Após análise do recurso apresentado e do parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, resolve
manter a decisão proferida no julgamento do dia 07/05/2020
(publicado na imprensa oﬁcial no dia 08/05/2020). - DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os
autos, bem como as razões e as contrarrazões recursais,
acolho e ratiﬁco integralmente o Parecer Técnico de ﬂs.
1740/1741 e a decisão da Comissão Municipal de Licitação
(ﬂs. 1742/1746) utilizando os argumentos neles expostos
como razões de decidir e nego provimento ao recurso administrativo que foi interposto pela empresa Construtora Alpha
Vitória Ltda EPP. 2- Posto isto, declaro fracassado este
procedimento licitatório. As formalidades legais. Publique-se,
por extrato, para conhecimento dos interessados. Sergio Astolfo Issas – Sec. Mun. De Obras. O inteiro teor da decisão
se acha encartada nos autos do processo a disposição dos
interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ERRATA DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DA E.M. DO BAIRRO CAMPO
BELO (RUA PROJETADA 19, ATUAL ANTONIO SEVERO
DOS SANTOS 878) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Em atendimento ao princípio da isonomia, informamos a todos que foi
disponibilizado no site desta Prefeitura Municipal http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp “errata” do edital a qual 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. Fica mantida a data
da entrega dos envelopes e a da sessão de abertura dos
envelopes.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ERRATA DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DA E.M. DO
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA PROJETADA 10, ATUAL
VINICIUS CESAR AGUIAR, ESQUINA COM A AV. “A” ATUAL
ESMERALDO CAROLINO) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Em
atendimento ao princípio da isonomia, informamos a todos
que foi disponibilizado no site desta Prefeitura Municipal
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/
apresentacao.jsp “errata” do edital a qual 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. Fica
mantida a data da entrega dos envelopes e a da sessão de
abertura dos envelopes.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
133/2020 – PROCESSO Nº 11.373/2020
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São José do Rio Preto, quarta-feira
08 de julho de 2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de colchão hospitalar adulto, colchonete e colchão pediátrico. Secretaria
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de
retomada do pregão em epígrafe para o dia 09/07/2020 às
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 237/2020, PROCESSO 12.134/2020, objetivando o Registro de preços para aquisição de notebooks em
atendimento ás Unidades Escolares. Secretaria Municipal
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 21/07/2020, 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.
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° 241/2020, PROCESSO 12.162/2020, objetivando o
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios
(kit 1) para distribuição aos alunos da rede municipal de
ensino, conforme Termo de Referência. Secretaria Municipal
de agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 21/07/2020, 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.
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° 242/2020, PROCESSO 12.164/2020, objetivando o
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios
(kit II) para distribuição aos alunos da rede municipal de
ensino, conforme Termo de Referência. Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/07/2020, 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.
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° 225/2020, PROCESSO 12.020/2020, objetivando
o Registro de preços para aquisição de aparelhos de proﬁlaxia para a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 23/07/2020, 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.
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° 251/2020, PROCESSO 12221/2020, objetivando
a Contratação de empresa para prestação de serviço de
telefonia móvel (celular) com aparelhos celulares em comodato e serviço de GPRS. Secretaria Municipal de Transito,
Transportes e Segurança. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 21/07/2020, às 14:00h. e abertura a partir
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 224/2020, Processo
12.019/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de emulsão asfáltica RL-1C E RR-1C para a Secretaria Municipal de Serviços
Gerais.
Em razão de questionamento feito ao Edital, ﬁca retiﬁcado o
Edital no seu Cap. VI, item 1.4 – alíneas “b;b.1;b.2 e b.3, no
Cap. X item 2.2 e na Clausula Segunda da Minuta da Ata,
no item 2.6. O edital será disponibilizado na nova versão no
sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos”
à disposição dos interessados. Fica redesignada a data de
processamento do pregão da seguinte forma: O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 21/07/2020, às 14h00min e
abertura a partir das 14h02min. Adriana Tápparo – Pregoeira.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 215/2020 Processo:
11947/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço
de telefonia móvel (celular) com aparelhos celulares em comodato e serviço de GPRS. Secretaria Municipal de Transito, Transportes e Segurança.
Revogo este processo licitatório nº 1147/2020, para readequação da solicitação de compras. Amaury Hernandes
-Secretário Municipal de trânsito Transportes e Segurança
LEI Nº 13.514
DE 3 DE JULHO DE 2020.
Determina aos supermercados, hipermercados e estabelecimentos comerciais congêneres que mantenham atendimento
capacitado para auxiliar pessoas com deﬁciência visual a
efetuar compras.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam os supermercados, hipermercados e estabelecimentos comerciais congêneres, localizados no Município
de São José do Rio Preto, obrigados a manter atendimento
capacitado para auxiliar pessoas com deﬁciência visual a
efetuar suas compras.
Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei enseja a
aplicação das seguintes penalidades aos responsáveis:
I – notiﬁcação para saneamento no prazo de 30 (trinta) dias;
II – multa de 20 (vinte) Unidades Fiscais do Município, se ul-
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trapassado o prazo previsto no inciso I sem a regularização;
III – aplicação da multa em dobro a cada reincidência veriﬁcada com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data
de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 3 de julho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
Autógrafo nº 14.951/2020
Projeto de Lei nº 230/2019
Autoria da propositura: Vereador Zé da Academia – José A.
G. Lagoeiro

LEI Nº 13.515
DE 6 DE JULHO DE 2020.
Denomina “Parque Municipal Dr. Frederico Navarro da Cruz
Filho” o parque localizado na Área Verde 02 do Loteamento
Residencial Quinta do Bosque – Empreendimento Reserva
da Mata, na conﬂuência da Rua Nuno Alvares Pereira com a
Avenida Romeu Strazzi.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Parque Municipal Dr. Frederico Navarro
da Cruz Filho” o parque localizado na Área Verde 02 do Loteamento Residencial Quinta do Bosque – Empreendimento
Reserva da Mata, na conﬂuência da Rua Nuno Alvares
Pereira com a Avenida Romeu Strazzi.
Parágrafo único – Na placa dística deverá constar: “Parque
Dr. Fred Navarro”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de julho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
LEI Nº 13.516
DE 6 DE JULHO DE 2020.
Denomina “João Soares Faria” a rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 20 e
seu prolongamento Rua Projetada 21.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Passa a denominar-se “João Soares Faria” a rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada
Rua Projetada 20 e seu prolongamento Rua Projetada 21.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de julho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.517
DE 6 DE JULHO DE 2020.
Denomina “Osvaldo Valentim Gatto” a rua localizada no
Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 05.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Passa a denominar-se “Osvaldo Valentim Gatto” a
rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 05.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de julho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 31/2020,
Processo SICOM 3156/2020 objetivando a Contratação de
serviços especializados de instalação e manutenção de
sistema de dosagem, com locação de tanques de armazenamento e fornecimento de dióxido de carbono para tratamento de água.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20.07.2020, às 08h30 e abertura a
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações,

encontram-se à disposição dos interessados, no portal de
compras.
S. J. Rio Preto, 02.07.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Operação e Manutenção-Água.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 74/2019.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
materiais de construção civil.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019
DETENTORA DA ATA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E
PARTICIPAÇÕES TDA
Valor Unitário Registrado: Item 3 - R$ 37,20 Item 4 – R$
37,20 e Item 6 – R$ 37,20.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura:
07.10.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019
DETENTORA DA ATA: ECO MIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI – EPP.
Valor Unitário Registrado: Item 1 – R$ 74,99 Item 2 – R$
70,00 Item 5 – R$ 73,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura:
07.10.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista
Júnior.
S. J. Rio Preto, 07.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
41/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO
LTDA
Objeto: Fornecimento de combustíveis líquidos por um período de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do
SeMAE.
Valor: R$ 390.375,00 Prazo: 12 meses Data da assinatura:
07.07.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 045 de 07/07/2020 – RESOLVE:
Designar o servidor, RENATO TAKAHASHI, matrícula 466,
para responder pela Coordenadoria de Tratamento de Esgoto e Resíduos do SeMAE, a partir de 06 de julho de 2020,
enquanto durar a ausência da titular. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação, retroagindo efeito a partir
de 06 de julho de 2020.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela
Lei 8.883 de 08/06/94, justiﬁcamos que o pagamento em
questão está sendo efetuado independente de sua ordem
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de
interesse público.
# CREDOR Nº 0369611 – Construtora Elevação Ltda
Valor: R$ 2.299.175,53
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal.
Publicada por aﬁxação no local de costume, e pela imprensa
local.
São José do Rio Preto, 07.07. 2020 - João Marcelino Ruiz
- Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 07.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
01/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA
CAMINHEIROS DO ALÉM, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A
AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAMINHEIROS DO
ALÉM.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, neste ato representada por sua titular,
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP,
CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal
nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO
ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM, neste ato representada por seu Presidente Alécio Vieira, doravante denominada
Entidade, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14,
alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017, na
Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Oﬁcial
do Município em 12/05/2017 e o Edital de Credenciamento
SME nº 72/2017 publicado em 24/06/2017, cuja execução
de serviço será em consonância com a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996), bem
como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o
mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 2.161.234,47 (dois milhões, cento
e sessenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Alécio Vieira
Associação Espírita Caminheiros do Além
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

São José do Rio Preto, quarta-feira
08 de julho de 2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
02/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA IRMÃ ESTELITA, OBJETIVANDO A
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ
ESTELITA.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA IRMÃ ESTELITA, neste ato representada por seu Presidente Valdeir Alves da Silva, doravante denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada
no Diário Oﬁcial do Município em 12/05/2017 e o Edital de
Credenciamento SME nº 73/2017 publicado em 24/06/2017,
cuja execução de serviço será em consonância com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 1.896.357,39 (Um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e
trinta e nove centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Valdeir Alves da Silva
Associação de Assistência à Criança Irmã Estelita
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
03/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O CENTRO COMUNITÁRIO
GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI, OBJETIVANDO A
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO DEEDUCAÇÃO
INFANTIL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÁRCIA
AFFINI BAGDASARYAN.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, neste ato representada por sua titular,
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/
SP, CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e o CENTRO
COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI, neste
ato representada por sua Presidente Vanilde Espírito Santo
Oler, doravante denominada Entidade, com fundamento
na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal
nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017, na Instrução Normativa
n.º 03/2017 publicada no Diário Oﬁcial do Município em
12/05/2017 e o Edital de Credenciamento SME nº 59/2017
publicado em 30/05/2017, cuja execução de serviço será em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como as demais normas
jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme
cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula quarta, foi aditado em R$ 1.529.746,04 (Um milhão,
quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e seis
reais e quatro centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Vanilde Espírito Santo Oler
Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
04/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS
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A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA LUIZA DE
OLIVEIRA E SILVA.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, neste ato representada por sua titular,
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP,
CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal
nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO
FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, neste ato representada por seu Presidente Justiniano Vieira Rocha, doravante
denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada
no Diário Oﬁcial do Município em 12/05/2017 e o Edital de
Credenciamento SME nº 60/2017 publicado em 07/06/2017,
cuja execução de serviço será em consonância com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula quarta, foi aditado em R$ 2.140.384,08 (dois milhões,
cento e quarenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oito
centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

DAMAS DE CARIDADE, neste ato representada por seu
Ricardo Augusto Diogo Sanches, doravante denominada
Entidade, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14,
alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017, na
Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Oﬁcial
do Município em 12/05/2017 e o Edital de Credenciamento
SME nº 52/2017 publicado em 30/05/2017, cuja execução de
serviço será em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como
as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo
vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 1.865.455,27 (Um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco
reais e vinte e sete centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Ricardo Augusto Diogo Sanches
Associação das Damas de Caridade
Testemunhas:
1.__________________________________

___________________________________
Justiniano Vieira Rocha
Associação Filantrópica Mamãe Idalina
Testemunhas:
1.__________________________________

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
07/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A
AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA CATARINA
LABOURÉ.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, neste ato representada por sua titular,
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP,
CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal
nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO
FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, neste ato representada por seu Presidente Justiniano Vieira Rocha, doravante
denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada
no Diário Oﬁcial do Município em 12/05/2017 e o Edital de
Credenciamento SME nº 60/2017 publicado em 07/06/2017,
cuja execução de serviço será em consonância com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 1.261.030,60 (Um milhão, duzentos e sessenta e um mil, trinta reais e sessenta centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Justiniano Vieira Rocha
Associação Filantrópica Mamãe Idalina
Testemunhas:
1.__________________________________

2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
05/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A SOCIEDADE AMIGOS DO
BAIRRO PARQUE ESTORIL, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A
AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARCOLINA
DA COSTA FARIA.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO PARQUE ESTORIL, neste ato representada por seu Presidente Aguinaldo Sérgio Pivirotto, doravante
denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada
no Diário Oﬁcial do Município em 12/05/2017 e o Edital de
Credenciamento SME nº 74/2017 publicado em 20/06/2017,
cuja execução de serviço será em consonância com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 1.694.062,87 (Um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, sessenta e dois reais e oitenta e
sete centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Aguinaldo Sérgio Pivirotto
Sociedade Amigos do Bairro Parque Estoril
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
06/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR
O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO NOÊMIA BORIN RADUAN.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO DAS

2.__________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
08/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA
E CULTURAL DO INTERIOR PAULISTA - AACIP, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A OFERTA DE JORNADA AMPLIADA
NO CONTRATURNO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO INTERIOR PAULISTA - AACIP,
neste ato representada por sua Presidente Rosimeire Mattos
Machado Sampaio, doravante denominada Entidade, com
fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 17.708/2017,
alterado pelo Decreto 17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Oﬁcial do Município
em 12/05/2017 e o Edital de Credenciamento nº 71/2017
publicado em 20/06/2017, cuja execução de serviço será em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como as demais normas
jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme
cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
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quarta, foi aditado em R$ 539.000,00 (quinhentos e trinta e
nove mil reais).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Rosimeire Mattos Machado Sampaio
Associação Artística e Cultural do Interior Paulista - AACIP
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
05/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
– UNIDADE PINHEIRINHO, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A
OFERTA DE JORNADA AMPLIADA NO CONTRATURNO
ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO PARAÍSO – UNIDADE PINHEIRINHO, neste ato representada
por por sua Presidente Andressa Patini da Silva, doravante denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada
no Diário Oﬁcial do Município em 12/05/2017 e o Edital de
Credenciamento SME nº65/2017 publicado em 14/06/2017,
cuja execução de serviço será em consonância com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e
um mil reais).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Andressa Patini da Silva
Associação Paraíso – Unidade Pinheirinho
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
25/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A CÁRITAS PAROQUIAL
DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE CZESTOCHOWA,
OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL AMÉLIA BALBO SACCHETIN.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a CÁRITAS PAROQUIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE CZESTOCHOWA, neste ato representada por sua Presidente Ana
Maria dos Santos, doravante denominada Entidade, com
fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 17.708/2017,
alterado pelo Decreto 17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Oﬁcial do Município em
12/05/2017 e o Edital de Credenciamento SME nº 177/2017
publicado em 20/09/2017, cuja execução de serviço será em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como as demais normas
jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme
cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 2.261.811,36 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e onze reais e trinta
e seis centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

Jornal
___________________________________
Ana Maria dos Santos
Cáritas Paroquial da Paróquia
Nossa Senhora de Czestochowa
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
26/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A CÁRITAS PAROQUIAL
DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE CZESTOCHOWA,
OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MARIA INÊS ARNAL E EXTENSÃO JOÃO PAULO
II.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a CÁRITAS PAROQUIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE CZESTOCHOWA, neste ato representada por sua Presidente Ana
Maria dos Santos, doravante denominada Entidade, com
fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 17.708/2017,
alterado pelo Decreto 17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Oﬁcial do Município em
12/05/2017 e o Edital de Credenciamento SME nº 177/2017
publicado em 20/09/2017, cuja execução de serviço será em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como as demais normas
jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme
cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula quarta, foi aditado em R$ 3.895.412,89 (Três milhões,
oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e doze reais e
oitenta e nove centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Ana Maria dos Santos
Cáritas Paroquial da Paróquia
Nossa Senhora de Czestochowa
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
27/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A
AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAQUEL VERONEZZI
MARQUES DA SILVA.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, neste ato representada por sua titular,
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP,
CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal
nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO
FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, neste ato representada por seu Presidente Justiniano Vieira Rocha, doravante
denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada
no Diário Oﬁcial do Município em 12/05/2017 e o Edital de
Credenciamento SME nº 60/2017 publicado em 07/06/2017,
cuja execução de serviço será em consonância com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula quarta, foi aditado em R$ 2.772.660,39 (dois milhões,
setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais
e trinta e nove centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Justiniano Vieira Rocha
Associação Filantrópica Mamãe Idalina
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
28/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORMOSA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O
ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL FORMOSA.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, neste ato representada por sua titular,
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP,
CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal
nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSISTÊNCIA
SOCIAL FORMOSA, neste ato representada por seu Presidente Andrei Antônio Cerqueira, doravante denominada
Entidade, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14,
alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017, na
Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Oﬁcial
do Município em 12/05/2017 e o Edital de Credenciamento
SME nº 70/2017 publicado em 20/06/2017, cuja execução de
serviço será em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como
as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo
vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 3.097.958,99 (três milhões, noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e
nove centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Andrei Antônio Cerqueira
Assistência Social Formosa
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
29/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O CENTRO COMUNITÁRIO
GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI, OBJETIVANDO A
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO DEEDUCAÇÃO
INFANTIL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ
IZALTINA MARIA.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e o CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI, neste ato
representada por sua Presidente Vanilde Espírito Santo Oler,
doravante denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15,
no Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada
no Diário Oﬁcial do Município em 12/05/2017 e o Edital de
Credenciamento SME nº 59/2017 publicado em 30/05/2017,
cuja execução de serviço será em consonância com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$ 2.070.660,14 (dois milhões, setenta mil, seiscentos e sessenta reais e quatorze centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Vanilde Espírito Santo Oler
Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
07/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
– UNIDADE VILA MAYOR, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A
OFERTA DE JORNADA AMPLIADA NO CONTRATURNO
ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Muni-
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cipal da Educação, neste ato representada por sua titular,
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP,
CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal
nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO
PARAÍSO – UNIDADE VILA MAYOR, neste ato representada por sua Presidente Andressa Patini da Silva, doravante
denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada
no Diário Oﬁcial do Município em 12/05/2017 e o Edital de
Credenciamento SME nº65/2017 publicado em 14/06/2017,
cuja execução de serviço será em consonância com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula
quarta, foi aditado em R$516.000,00 (quinhentos e dezesseis mil reais).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30
de junho de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições
ajustadas ﬁrmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que
produzam os efeitos legais.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Andressa Patini da Silva
Associação Paraíso – Unidade Vila Mayor
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 016/2020
REQUERENTE
PROTOCOLO
Aldimira Campanha Ribeiro
2020132742
Carlos Eduardo de Melo
2020148380
Centro Regional de Encoscopia Hospital Dia Ltda.
2020156706
Clínica Médica Scantamburlo Ltda.
2020126516
D'Olhos Hospital Dia Ltda.
2020143792
Fabiano Renato Dias Perin
2020146952
Idelci Fatima Kerber
2020149397
João Mahuz Junior Participações Eireli
2020155033
LF Integração Administradora de Bens Prorpios Ltda. 2020149228
MG Negócios Automotivos Ltda.
2020131859
MG Negócios Automotivos Ltda.
2020131828
MG Negócios Automotivos Ltda.
2020131838
Rio Tech Engenharia Eletrometalurgia e Projetos Ltda. 2020142734
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda.
2020116436
São José do Rio Preto, terça-feira, 7 de julho de 2020
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
3 MARIAS FESTAS LTDA
01142/20
ADRIANA HUSSEINI BOTELHO GONÇALVES 12164286898
01135/20
AMANDA PAULA DA SILVA
01144/20
APARECIDA BRAGHIM CESAR ME
01137/20
BATISTA & BATISTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
01133/20
CAMILA CRISTINA DA SILVA 30526528850
01166/20
CARLOS VIEIRA RUIZ
01167/20
CLAUDECIRA MARIA DE SOUZA 12180191820
01132/20
EDU VEICULOS LTDA
01126/20
EDUARDO MENDONCA DA SILVA
01141/20
ELIAS PARACATU DE ARAUJO 07652104874
01159/20
ELIDE FERNANDA DIFROGI 33421494851
01136/20
ENFORMA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES
01134/20
EIRELI EPP
ESTELA VEICULOS EIRELI
01123/20
FABRICA DE LATICINIOS RIACHO DOCE LTDA ME
01158/20
FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP
01127/20
FRANCIELE ALVES SOARES DE JESUS DE CARVALHO
01124/20
JEAN MARCOS RAMOS 48485282833
01125/20
JK2 COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
01129/20
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA VEICULOS
01130/20
JOSE LUIS MULER 05837207813
01164/20
L C D GOES ME
01139/20
LETICIA MELO SILVA 41472552806
01128/20
M C M MOTA ME
01165/20
MAZOLA AUTOMOVEIS LTDA
01143/20
PARSEKIAN E CIA LTDA
01163/20
ROBERTA DE NADAI ME
01160/20
S X W PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA ME
01162/20
V H ROCHA DA SILVA MOVEIS EIRELI
01131/20

AUTO
AIF-A-LF 000076
AIF-P-F 000050
AIF-L-C 000081
AIF-P-F 000052
AIF-P-F 000048
AIF-S-H 000095
AIF-P-C 000090
AIF-A-S 00041
AIF-P-C 000095
AIF-L-C 000082
AIF-S-H 000090
AIF-P-F 000051
AIF-P-F 000047
AIF-L-C 000078
AIF-S-H 000088
AIF-P-C 000091
AIF-L-C 000079
AIF-A-N 000202
AIF-P-C 000093
AIF-P-C 000094
AIF-S-H 000092
AIF-P-C 000097
AIF-P-C 000092
AIF-S-H 000093
AIF-S-H 000079
AIF-A-M 00259
AIF-S-H 000091
AIF-A-M 00258
AIF-P-C 000096
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Centro Espírita Cairbar Schutel Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Taxa de Licença de Funcionamento (div 007), exercícios 2013 a 2018, vencimento em
30/11/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
�
call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e
(17) 3203-1254
�
e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notiﬁcação via correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado”, na data 26/06/2020.
São José do Rio Preto, 7 de julho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Elza Bueno Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso
sistema pendência de pagamento IPTU Revis Administrativamente (div 029), exercícios 2015 a 2018, vencimento em
10/03/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
�
call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e
(17) 3203-1254
�
e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notiﬁcação via correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado”, na data 26/06/2020.
São José do Rio Preto, 7 de julho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Extrato de Portaria nº 009/2020 de 01 de julho de 2020.
Designa os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira
Lima, Guarda Municipal 1ª Classe, Osvaldir Fialho de Brito,
Guarda Municipal 2ª Classe e Eziquiel de Andrade, Guarda
Civil Municipal 2ª Classe, para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, na apuração dos fatos relatados no documento Nº 547/2020 – S.M.T.T.S/GCM.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA /GCM

EMPRO
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 – PROCESSO Nº
7289/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA
(ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS), DESTINADOS AO ENCAMINHAMENTO DE CABOS DE REDE
LÓGICA, UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA REDE DE DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS.
Sessão pública realizada online no dia 01/07/2020, sendo
adjudicado o objeto às empresas: Cláudio Ferreira Rodrigues
Equipamentos Eletrônicos (Lote 1) e K9 Automação Industrial
Ltda EPP (Lote 2).
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras.
Fernanda Scavasin Bráz – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
009/2020 – PROCESSO Nº 7289/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 07 de julho de 2020 – João Pereira
Curado Junior – Presidente.

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
São José do Rio Preto, 07 de julho de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº. 36/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança,
NOTIFICA a Sra. Maria do Carmo da Silva, cujo endereço
atual é Rua José Picerni, número 261, apartamento 22,
Jardim Panorama, 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 10419..
Atenciosamente,
JULIANO FERNANDES MARCONDES DE GODOY
Agente Fiscal de Posturas

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de elaboração de cálculos trabalhistas.
Data do Encerramento: 21/07/2020
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 07 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Jornal

Editais de
BALANÇO

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.

Editais de
NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE MIRASSOL I”, abaixo relacionados, considerando que a
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados,
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura.
Nome do Cliente
RG
CPF
Quadra Lote
SERGIO LUIS ROSA
87393943
049.282.318-99
31
19

JAMIL PEDROZO NASSIF
DIRETOR

Editais de
PROCLAMAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados,
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura.
Nome do Cliente
RG
CPF
Quadra
Lote
IRENE FREITAS
30826873
290.896.928-94
25
37
ANTONIO MARCOS RODRIGUES
25375526
159.240.068-08
21
01
CAIO VINICIUS FELIPPE
409256389
424.953.568-18
13
37
ALEXSANDRO SOUZA OLIVEIRA
401208151
391.917.878-58
26
12
LUCAS CASTILHO GOMES
2472672
009.850.921-73
30
04
REGIANE FERNANDES DOS SANTOS
0328749220076
835.258.661-00
26
07
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
17520280
076.528.408-13
24
22
MARTA BENEVIDES PEREIRA
568283624
017.307.515-04
04
21
LUCAS SOARES DOS SANTOS
37790419
434.202.368-75
28
15
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA
45794438
353.064.778-01
27
16
JOSE CAETANO JUNIOR
25795123
288.059.618-17
03
12
EDSON CARLOS INACIO DIAS
27148751
285.911.708-30
25
31
WANDO PEREIRA LAGE
40422455
347.305.308-29
31
36

JAMIL PEDROZO NASSIF
DIRETOR
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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.
BRUNO FENICIO DOS SANTOS OLIVEIRA e MAYARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Ele,
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três (23) de março de um mil
novecentos e oitenta e nove (1989), com trinta e um (31) anos de idade, ajudante geral, solteiro, filho de
GILBERTO LUÍS DE OLIVEIRA e de dona MARLEI APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA. Ela, brasileira,
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos primeiro (01) de novembro de um mil
novecentos e noventa e seis (1996), com vinte e três (23) anos de idade, atendente, solteira, filha de MILTON
DOS SANTOS e de dona ADRIANA PATRICIA DOS 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, sete (07) de julho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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:
GLAUBER FABIANO CUSTÓDIO DOS SANTOS e ROSIELI DAIANE MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira,
vendedor, divorciado, nascido em Monte Azul, MG, no dia
17 de julho de 1973, ﬁlho de ATAHIDES RODRIGUES DOS
SANTOS e de JOANA CUSTÓDIA DOS SANTOS. Ela, de
nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida em
Cajobi, SP, no dia 25 de fevereiro de 1988, ﬁlha de JOSÉ
LUIZ MARTINS e de ANTONIA BARLETE MARTINS.
WESLEY VIANA DOS SANTOS e PATRÍCIA VALÉRIA
CUNHA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira,
policial militar, divorciado, nascido em Cajazeiras, PB, no
dia 05 de março de 1985, ﬁlho de UBIRACY LOURENÇO
DOS SANTOS e de LÍDIA VIANA NETA DOS SANTOS. Ela,
de nacionalidade brasileira, costureira, divorciada, nascida
em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de maio de 1986,
ﬁlha de JULIO SEVERINO DE OLIVEIRA e de ARGENTINA
VALÉRIA DA SILVA CUNHA.
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.

