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Em um dia, Rio Preto registra 10 mortes e 221 novos casos de Covid-19
Segundo dados da Secretaria de Saúde, a cidade possui ao todo 3.700 casos confirmados, 2.287 curados e 116 óbitos em decorrência da doença. Pág. A5
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Edinho assina ordem de serviço para a
quarta etapa de construção do anel viário
Divulgação SMCS

Documentos
estão encalhados
no Ganha Tempo,
diz vereador
Anderson Branco (PL) disse que os
documentos estão prontos, porém,
por causa das medidas restritivas,
não podem ser retirados. Pág. A3

Convenções
partidárias
começam em
31 de agosto

Assim que as quatro etapas estiverem concluídas, serão 35 quilômetros de vias pavimentadas interligando os extremos da cidade. A empresa
vencedora foi a Constroeste. As obras serão realizadas com recursos do
Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), firmado junto
à Caixa Econômica Federal. A previsão inicial da conclusão é dezembro
de 2020.
Pág. A3

Estado quer monitorar
pacientes de Covid-19,
suspeitos e pessoas próximas
A ideia é ter uma ferramenta para identificar e isolar as pessoas
confirmadas para Coronavírus, ou suspeitas, para evitar novas contaminações.
Pág. A5

O investimento nesta etapa da obra é de R$11,8 milhões
Guilherme BATISTA

INCÊNCIO

Concessionária Toyota,
localizada na avenida Bady Bassitt, pegou fogo na manhã
de ontem. O fogo
teria começado no
setor de informática
e os funcionários
conseguiram sair do
local. Os veículos
em exposição não
foram atingidos pelas chamas. O Corpo
de Bombeiros foi
acionado e o fogo foi
controlado. Ninguém
se feriu.Pág. A4
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Ajudante de
padeiro é preso
em flagrante
por sequestro
e estupro
Pág. A4

Bola volta a
rolar dia 22
no Paulistão

Os jogos deverão ocorrer
obrigatoriamente em cidades
que estejam na fase amarela do
Plano de São Paulo e em estádios sem presença da torcida.
Ainda faltam duas rodadas para
o fim da primeira fase do campeonato. As quartas-de-final e
as semi-finais deverão acontecer em jogo único. A final do
Paulistão ficou marcada para o
dia 8 de agosto (sábado).

Incêndio em Tribunal de Justiça suspende liminar
que beneficiava floriculturas
pastagem
Casos de
assusta
Aprovados em
Covid-19
moradores no
concurso da
atrasam entregas
Luz da Esperança
Educação fazem
dos Correios
protesto pedindo
reunião com Edinho
Pág. A6
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Guilherme BATISTA

O fogo destruiu cerca de 20
mil metros quadrados de vegetação. O Corpo de Bombeiros
levou cerca de 8 horas para
conter o incêndio no bairro Luz
da Esperança, na região leste
da cidade.
Pág. A4

Portando cartazes e faixas, grupo pedia solução para posse nos cargos

Pág. A3

Algumas unidades precisaram ser fechadas após funcionários serem diagnosticados
com a doença.
Pág. A2
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Febraban decide que bancos abrirão
no feriado e governo volta atrás

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A Febraban (Federação
Brasileira de Bancos) decidiu
que os bancos vão funcionar
normalmente em todo o Estado
nesta quinta-feira (09), feriado
estadual, dentro dos horários já
estabelecimentos para funcionamento normal.
Mas cedo nesta quarta-feira
(8,) na coletiva de imprensa
feita pelo governo do Estado, o
governador João Doria (PSDB)
tinha afirmado que apenas as
agências bancárias estariam
fechadas no feriado estadual da
Revolução Constitucionalista.
Sobre a informação desencontrada, a assessoria do
governo do Estado afirmou em
nota que os bancos poderiam
decidir se abririam ou não e a
Febraban decidiu por abrir.
O feriado estadual foi antecipado para o dia 25 de maio
como estratégia do governo
estadual para aumentar o isolamento naquele momento no

Cláudio LAHOS

Estado como estratégia de reduzir a proliferação do Covid-19.
Pagamentos – A Febraban
alerta que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a
cabo e outros) e carnês com
vencimento marcado para essa
data (9 de julho) deverão ser
pagos normalmente.
Alerta – A entidade recomenda aos clientes e usuários
da rede bancária que evitem
ao máximo deslocamento até
às agências bancárias, uma
vez que estarão com horários
restritos de funcionamento, das
10 horas às 14 horas.
Atendimento Exclusivo
– O atendimento exclusivo
para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências ocorre das 9 horas às 10
horas, para impedir uma eventual contaminação de outros
públicos com os grupos mais
vulneráveis.

Febraban decidiu que agências
bancárias devem abrir nesta
quinta-feira

EDUCAÇÃO

ECONOMIA

Senado aprova MP que protege bancos MEC anuncia que Enem será em
de variações cambiais
17 e 24 de janeiro de 2021
Jane de Araújo - Agência SENADO

Agência BRASIL

O Senado aprovou hoje
(8) a Medida Provisória (MP)
930, que altera a tributação
sobre a variação cambial de
investimentos de bancos no
exterior. Ao editar a MP, o
governo afirmou que o texto
dá segurança aos bancos em
um período em que o Real
tem oscilado e perdido valor
diante de moedas como Euro
e Dólar. O texto vai à sanção
presidencial.
A MP protege investimentos de bancos no exterior, utilizando uma espécie de seguro
contra as variações cambiais,
o chamado hedge. A variação
cambial do seguro é tributada, mas a parte protegida do
investimento não. A MP iguala

Agência BRASIL

a tributação para evitar que a
busca por proteção cambial
acabe tomando mais recursos
dos bancos.
Letra Financeira
O texto também autoriza o
Conselho Monetário Nacional
(CMN) a permitir que os bancos emitam letras financeiras

(LFs) com prazo de resgate
inferior a um ano. Trata-se de
títulos executivos extrajudiciais
emitidos por instituições financeiras. A proposta se destina
a permitir a emissão desses
títulos por tempo limitado e
com objetivo exclusivo de uso
em operações de redesconto.

TRABALHO

Entregadores de aplicativos pedem
legislação específica para categoria

Agência BRASIL

Representantes de entregadores de aplicativos, como
o Ifood, Rappi e Uber Eats, se
reuniram hoje (8) com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
para apresentar demandas da
categoria. Entre outros pontos,
os entregadores reclamam
das jornadas exaustivas de
trabalho, sem descanso semanal, que chegam a durar
mais de 14 horas e querem a
aprovação de uma legislação
específica para a categoria que
assegure melhores condições
de trabalho.
O encontro foi uma iniciativa da bancada do PSol na
Câmara. Segundo a líder do
partido na Casa, Fernanda Melchiona (PSol-RS), ao final da
reunião Maia se comprometeu
a criar um grupo de trabalho
para formatar os mais de 20
projetos de lei que tramitam
na Casa para fechar um projeto
com as principais reivindicações da categoria. Uma audiência pública também deve ser

realizada para tratar do tema.
Mobilização da categoria
A reunião com o presidente da Câmara ocorreu pouco
mais de uma semana após
a categoria ter realizado sua
primeira paralisação nacional.
A primeira greve aconteceu no
dia 1º de julho. Segundo os entregadores, a categoria planeja
nova paralisação nacional no
próximo dia 25.
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Durante a reunião, os trabalhadores relataram que mesmo
com jornadas acima de 14h
horas, ao final do mês eles não
conseguem ganhar um salário
mínimo. Eles também relatam
que, por conta da pandemia, os
serviços de entrega via aplicativos se tornaram um serviço essencial, e que os trabalhadores
passaram a ficar mais expostos
à contaminação.
Marcelo Casale Jr /Agencia BRASIL

Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Nova Granada, Guapiaçu,
Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa, Monte Aprazível
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve a
aplicação adiada por causa da
pandemia do novo coronavírus,
foi remarcado para os dias 17
e 24 de janeiro, na sua versão
impressa. A nova data para aplicação das provas foi divulgada
hoje (8), durante coletiva de imprensa transmitida pela internet,
que contou com a presença do
secretário executivo da pasta,
Antonio Paulo Vogel, que é o
ministro interino, e o presidente
do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Alexandre Lopes.
A versão digital do exame
será aplicada nos dias 31 de
janeiro e 7 de fevereiro. Já a
reaplicação das provas está
marcada agora para os dias 24 e

25 de fevereiro do ano que vem.
Os resultados serão divulgados
no dia 29 de março.
“Entendemos que essa decisão não é uma decisão perfeita e maravilhosa para todos.
Sabemos que não é. Então,
buscamos uma solução técnica,
tentando ver a data que melhor
se adequa a todos”, afirmou Vogel, ao divulgar o novo calendário. Segundo ele, a definição das
datas foi construída após diálogo
com as secretarias estaduais
de Educação e entidades que
representam as instituições de
ensino superior, tanto privadas
quanto públicas.
Segundo o presidente do
Inep, serão adotadas medidas
sanitárias durante a aplicação
das provas, como uso de álcool
gel e distanciamento adequado
entre os estudantes. Os proto-

colos sanitários para aplicação
das provas vão gerar um custo
adicional de cerca de R$ 70
milhões para o governo federal,
informou Alexandre Lopes.

Consulta pública
Em junho, o Inep chegou
a realizar uma enquete virtual
para saber em quais datas os
estudantes gostariam de realizar a prova. Pelo levantamento,
49,7% dos estudantes preferiam que o Enem impresso fosse
aplicado em 2 e 9 de maio de
2021 e o Enem digital em 16
e 23 de maio. Ao comentar a
decisão de aplicar as provas
entre janeiro e fevereiro, Lopes
disse que levou em conta, além
da própria enquete, as opiniões
das instituições de ensino e das
secretarias de educação.

CORRESPONDÊNCIAS

Casos de Covid-19 atrasam
entregas dos Correios
Cláudio LAHOS

Vinicius LIMA

Os Correios divulgaram
uma nota nesta quarta-feira
(8) esclarecendo os motivos
dos atrasos em entregas na
cidade. Um dos principais
motivos é o fato de que algumas unidades precisaram ser
fechadas. Foi o caso do Centro
de Entrega e Encomendas
(CEE) no bairro Distrito Industrial, em Rio Preto, no dia 8
de junho, que foi lacrado pela
Justiça do Trabalho.
“Os problemas que temos
são comuns aos Correios do
mundo todo: a União Postal
Universal (UPU) relata que 124
países enfrentam problemas
com entregas, suspensão na
prestação de serviços, interrupção na aceitação de alguns
serviços, redução na capacidade da força de trabalho,
em decorrência da pandemia.
Pensando em proteger nossos
empregados e suprir o aumento da demanda, foi contratada
mão de obra e autorizada a
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

Correios esclareceu os motivos dos atrasos em entregas

realização de horas extras.
Além disso, foram locadas
linhas adicionais de transporte
de carga e adotado tratamento
especial para encomendas
oriundas de transações eletrônicas”, diz a nota.
A empresa ainda afirma que
a população poderá entrar em

contato com os Correios por
meio dos canais oficiais em
casos de atrasos pontuais,
sendo por meio dos telefones
3003-0100 (capitais e regiões
metropolitanas) e 0800 725
7282 (demais localidades),
ou pelo Fale Conosco, no site
www.correios.com.br.
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MOBILIDADE URBANA

Quarta e última etapa do
Anel Viário terá início

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A quarta etapa do Anel
Viário de Rio Preto teve sua ordem de serviço assinada nesta
quarta-feira (8) pelo prefeito
Edinho Araújo (MDB). O investimento desta etapa, que faz
parte do projeto de mobilidade
urbana da cidade será de R$
11.818.042,63.
O edital da licitação prevê
prazo para execução dos serviços em quatro meses.
A obra, que representa o
último trecho do Anel Viário,
ocorrerá na zona Leste de Rio
Preto, compreendendo três
trechos:
Trecho 16 (interligação da
Avenida Prof. Carlos Nunes de
Mattos com a Avenida Treze
de Maio)
Trecho 17 (duplicação da
Avenida Treze de Maio entre o
Parque Residencial Cambuí e o
Lauriano Tebar II)
Trecho 18 (duplicação da
Estrada Vicinal SJR258 – Vicente Polachini entre a Avenida
Treze de Maio e a Avenida Na-

Divulgação SMCS

dima Damha).
A empresa vencedora foi
a Constroeste, que também
foi vencedora das outras três
etapas do Anel Viário.
As obras serão realizadas
com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento), firmado junto à
Caixa Econômica Federal.
As obras das fases 1, 2 e
3 encontra-se em execução e
dentro do cronograma.
Fase 1 – ordem de serviço – maio de 2019 – valor R$
10.155.670,35;
Fase 2 – ordem de serviço
– agosto de 2019 – valor R$
20.163.310,75;
Fase 3 – ordem de serviço
– outubro de 2019 – valor R$
9.334.281,73.
Assim que as quatro etapas
estiverem concluídas, serão 35
quilômetros de vias pavimentadas e interligadas – desses,
22 km já existiam e outros 13
quilômetros estão sendo executados para a interligação dos
trechos do anel viário.

Encalhados

Execução do serviço deve levar em torno de quatro meses
Conclusão – A previsão
inicial da conclusão das obras
é dezembro de 2020, mas as
obras podem se estender até o
início de 2021.

Homenagem – Em maio,
foi anunciado que o Anel Viário
de Rio Preto iria homenagear J.
Hawilla, jornalista e empresário
da área de comunicação, que
faleceu em 2018.

EFEITOS

Mini-lockdown reduziu 10% dos
passageiros do transporte coletivo

Divulgação SMCS

Sérgio SAMPAIO

O prefeito Edinho Araújo
(MDB) afirmou nesta quarta-feira (8) que o mini-lockdown
– que está na sua segunda
semana de funcionamento em
Rio Preto – reduziu em 10%
o número de passageiros que

utilizam em dias normais o
transporte coletivo de Rio Preto.
Segundo dados divulgados
na primeira semana do mês
pela Secretaria de Trânsito,
houve uma queda de aproximadamente 7 mil pessoas por
dia, números que devem ficar
próximos do 8 mil, avaliando

TECNOLOGIA

os 10% afirmado pelo prefeito.
Estes dados foram passados
na reunião do Conselho Municipalista desta quarta-feira que
teve a participação do secretário Estadual de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco
Vinholi e prefeitos de outras 15
regiões administrativas.

Nova ferramenta vai monitorar pacientes suspeitos
e confirmados de Covid e núcleo próximo a eles

Sérgio SAMPAIO

Mais uma vez, os prefeitos
das 16 regiões administrativas
que fazem parte do Conselho
Municipalista estiveram reunidos com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado,
Marco Vinholi, que apresentou
a todos uma nova ferramenta
que será disponibilizada pelo
governo do Estado para monitorar os pacientes suspeitos e
confirmados com a Covid-19 e

também o núcleo mais próximo
destes pacientes.
Segundo Vinholi, a ferramenta estará disponível em
breve e utilizará tecnologia para
monitorar os pacientes. A ideia
é isolar as pessoas confirmadas
para coronavírus ou suspeitas
para evitar novas contaminações.
Rio Preto – O monitoramento em Rio Preto é feito através
de diversas unidades referências e também pelo 0800 da

POSSE

Aprovados da Educação
fazem protesto pedindo
reunião com Edinho

Sérgio SAMPAIO

Um grupo de aprovados no
concurso da Educação – que
teve sua posse, no final do mês
de março, suspensa por conta
do início da quarentena – fez
uma manifestação na tarde
desta quarta-feira (8), em frente à Prefeitura. Eles pedem uma
reunião com o prefeito Edinho
Araújo (MDB).
Segundo Bruno José de
Oliveira Ferreira, aprovado como
PEB I, o grupo quer do prefeito
uma solução imediata para a
posse aos aprovados no concurso. Ele lembra que muitos já
estão indo para 5 meses sem
orçamento, pois tiveram que
se demitir ou pedir exoneração
de suas cargos anteriores para
assumir a função municipal.
Eles também querem esclarecimentos sobre o atual quadro das vacâncias na área da
Educação e qual será a atitude
tomada pelo prefeito. Ferreira
salienta que outros prefeitos
fizeram a convocação e deram
posse a aprovados mesmo com
a lei federal em vigência.
Distanciamento – Os ma-

Saúde. Os servidores entram
em contato com os pacientes
de diversas maneiras, por telefone, por celular, por e-mail
e até por WhatsApp. “Fazemos
isso para saber como o paciente está e se permanece em
isolamento durante o período
de pelo menos 14 dias após o
aparecimento dos sintomas”,
salientou Andreia Negri, gerente
da Vigilância Epidemiológica de
Rio Preto.
Segundo o prefeito Edinho

Araújo (MDB), esse monitoramento é feito pela Saúde de
forma constante “Nós já fizemos
mais de 25 mil contatos com as
pessoas confirmadas para Covid-19 desde o início da pandemia. Também são monitoradas
as pessoas suspeitas e toda
a rede de contatos próximos,
como os familiares. Essa iniciativa do Estado é muito importante
e esperamos que venha a somar
na nossa rede de combate ao
coronavírus”, finalizou Edinho.

ELEIÇÕES 2020

Convenções partidárias
serão realizadas de 31 de
agosto a 16 de setembro

Guilherme BATISTA

Sérgio SAMPAIO

nifestantes levaram cartazes
e faixas pedindo a posse dos
aprovados e se mantiveram no
distanciamento recomendado
durante tempos de pandemia
de Covid-19, além de todos
estarem usando máscaras.
Prefeitura – Em nota, a
assessoria do gabinete do prefeito afirmou que recebeu o
pedido e que a audiência está
em analise.
Ação solidária – Na convocação dos aprovados para a
manifestação, os organizadores
decidiram fazem um ato solidário com a arrecadação de álcool
em gel, luvas descartáveis,
produtos de higiene, máscaras
e cobertores – que serão destinados a entidades que estejam
necessitando. Ferreira afirmou
que conseguiram algumas doações, mas que continuarão
arrecadando os itens.

Com a promulgação da
Emenda Constitucional (EC) nº
107/2020, que adiou as Eleições Municipais 2020, todos os
prazos eleitorais previstos para o
mês de julho foram prorrogados
por 42 dias, proporcionalmente
ao adiamento da votação. Assim, as convenções partidárias
para a escolha de candidatos,
que aconteceriam de 20 de julho
a 5 de agosto, serão realizadas
no período de 31 de agosto a 16
de setembro.
Para atender às recomendações médicas e sanitárias
impostas pelo cenário de pandemia provocada pelo novo
coronavírus, os partidos políticos
poderão realizar suas convenções em formato virtual para a
escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias,
bem como para a definição dos
critérios de distribuição dos
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha
(FEFC). As legendas devem
garantir ampla publicidade, a
todos os seus filiados, das datas
e medidas que serão adotadas.

As agremiações terão autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as
convenções virtuais, desde que
obedeçam aos prazos aplicáveis
nas Eleições 2020 e às regras
gerais da Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) e da Resolução TSE nº 23.609/2019, com
as adaptações previstas quanto
à abertura do livro-ata, registro
de dados, lista de presença e
respectivas assinaturas.
Resolução – A Resolução
TSE nº 23.623/2019 estabelece as formas de compatibilizar
a realização das convenções por
meio virtual com as exigências
legais e regulamentares que
permitem validar a veracidade
das informações inseridas nas
atas.
Entre outros pontos, o documento estabelece que o
módulo externo do Sistema
de Candidaturas (CANDex)
funcionará como livro-ata da
convenção virtual, registrando-se diretamente na ferramenta
as informações relativas à ata e
à lista dos presentes.

Anderson Branco (PL) (foto) informou que existe número
elevado de documentos pessoais e de veículos encalhados
no Ganha Tempo da Zona Norte. O vereador disse que os
documentos estão prontos, porém, por causa das medidas
restritivas devido à pandemia, o Ganha Tempo continua fechado e documentos como RG, CNH e de veículos não podem
ser retirados. “Enviei requerimento para o prefeito (Edinho)
pedindo providências”, enfatizou. Por falta da carteira de habilitação, motoristas não podem trabalhar, ressalta o vereador.

Organizado
Se existe um prestador
de serviços organizado para
a população criado pelo
estado, é o Poupatempo.
Não dá para entender, no
entanto, como a direção
da empresa não encontrou
uma solução para atender
a população, neste período
de pandemia, provocada
pelo novo coronavírus. Para
evitar aglomeração, o Poupatempo, por exemplo, poderia
distribuir senhas e por meio
de agendamento atender às
necessidades dos usuários,
com hora marcada. O número de reclamação pelos
usuários é crescente. Ou
serviço não é essencial?

Razoável
A lei que estava em vigor
obrigava mototaxista comprar motos novas a cada cinco anos. Paulo Pauléra disse
que, devido à situação econômica que enfrenta o país,
é impossível que os profissionais do setor troquem
suas motos a cada cinco
anos. “Por isso, acho que 10
anos é um prazo razoável”,
justificou. Pauléra destacou
ainda que já viu carro de 30
anos de uso mais novo que
um de 10 de fabricação.
“Temos que dar um prazo
maior para essas pessoas
trabalharem”, acrescentando que a categoria passa por
momento difícil.

Duplo prazer
A Prefeitura interditou
acesso ao Júpiter Olímpico,
ontem, por causa de aglomeração. Os jovens, o dia
todo, com seus skates ou
bikes, usavam as rampas do
ginásio para se divertir. A um
quarteirão de uma base da
Polícia Militar, é normal eles
aliarem dois prazeres: uso de
erva com manobras radicais.
Mesmo com o isolamento social, o ginásio estava
aberto e as aglomerações
eram de praxe, contribuindo
para a propagação do novo
coronavírus. Com a interdição, por um determinado
tempo, o duplo prazer ficará
suspenso.

Vistoria
Sobre a lei que autoriza
mototaxista usar motos
com até 10 anos de fabricação, Paulo Pauléra
(Progressistas) disse que
não corre o risco de veículo
sucateado ser utilizado no
transporte de passageiros
ou fretes em geral. O autor da lei informou que as
motos passam por vistoria
rigorosa na Secretaria de
Trânsito. “Assim como táxis, vans escolares, carros
de aplicativos, tudo passa
por vistoria e o mesmo
acontece com as motos”,
diz, acrescentando que se
não estiver conservada, não
roda. A lei entrou em vigor
na semana passada.

Exagera
Anderson Branco (PL)
não esconde seu apreço
pelo presidente Jair Bolsonaro. Para seguir o negacionismo adotado pelo presidente
diante do coronavírus, o
vereador chegou a entrar
em covas no Cemitério da
Vila Formosa, em São Paulo. Ao ser indagado sobre a
situação de Bolsonaro que
contraiu a doença, admitiu
que ele “exagerou” ao sair
sem máscara no meio de
aglomeração. “Ele (Bolsonaro) é dado, dá a mão para
todo mundo e se contaminou”, diz. Com a explosão da
Covid-19, Branco disse que
mudou seu comportamento.

Suspende
A Assembleia Legislativa
aprovou projeto do governo
do estado, terça-feira à noite, que suspende o pagamento de IPVA de veículos
novos, durante a pandemia
e situações emergenciais. O
motivo é que o Detran, por
causa da pandemia, não
está emplacando os veículos novos. A proposta tem o
objetivo de evitar a aplicação
de multas por falta da identificação dos veículos. “Como
presidente da Comissão
de Atividades Econômicas,
destaco a importância de
aprovar uma medida com
esta”, diz o deputado Itamar
Borges (MDB).

Sanciona
A lei que assegura o pleno funcionamento, durante
a pandemia de Covid-19, de órgãos de atendimento às
mulheres, crianças, vítimas de violência doméstica ou
familiar entrou em vigor ontem. O atendimento às vítimas
é considerado serviço essencial e não poderá ser interrompido enquanto durar o estado de calamidade pública,
causado pelo novo coronavírus. As denúncias, feitas através dos números 180 e 100, deverão ser encaminhadas
às autoridades em até 48 horas. A lei foi sancionada pelo
presidente Jair Bolsonaro.
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Liminar que beneficiava
Floriculturas é suspensa no TJ
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A Procuradoria Geral do
Estado (PGE) conseguiu junto
ao Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ), nesta quarta-feira
(7), a suspensão da liminar
que permitia o funcionamento
das floriculturas em Rio Preto.
A liminar havia sido concedida
em Ação proposta pela Aprorio
(Associação de Produtores e
Comerciantes do Mercado de
Flores de São José do Rio Preto)
e valeu apenas para 30 floriculturas associadas à entidade.
Rio Preto está na fase 2
Laranja do Plano São Paulo
e com a adesão ao plano do
mini-lockdown este seguimento
pode funcionar na cidade de
quarta a sábado das 10 às 16
horas – tendo que ficar fechado
de domingo a terça-feira. Com
20% da capacidade de usuários/
clientes.
Com a liminar valendo, as
floriculturas estavam funcionando das 7 às 17 horas de
segunda à sexta-feira.
Em sua argumentação, o
desembargador do TJ, Aroldo
Mendes Viotti, disse que “Embora discorra a autora-agravada
a propósito da essencialidade

do comércio varejista de flores
para a cadeia do agronegócio,
além das dificuldades enfrentadas pelas suas associadas (que
aliás são de toda a sociedade),
é certo que suas associadas e
representadas são comerciantes
varejistas de flores e plantas.
Não se trata de atividade que
se possa reputar essencial, para
os fins da legislação aplicável”.
Na decisão, em Agravo de
Instrumento interposto pela
PGE, Viotti lembra que o município de São José do Rio Preto
encontra-se classificado na fase
de controle do Plano São Paulo,
de modo que “Não há – nessa
circunstância – vedação absoluta ao exercício das atividades
das associadas da agravada”,
deferindo a suspensão da liminar.
Segundo a procuradora do
Estado, Thais de Lima Batista
Pereira Zanovelo, responsável
pelo caso, “a decisão é importante porque garante maior efetividade ao critério considerado
para a implantação da nova
fase da quarentena, vigente no
município desde 27 de junho,
que determina o fechamento de
comércios e serviços não essenciais de domingo a terça-feira, e
o funcionamento por seis horas,
de quarta-feira a sábado”.

SEM FERIDOS
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Tatiana PIRES

Tribunal de Justiça suspende liminar que beneficiava abertura de 30 floriculturas na cidade
Guilherme BATISTA

Incêndio em
concessionária mobiliza
bombeiros em Rio Preto
Tatiana PIRES

Corpo de Bombeiros controla incêndio na concessionária Toyota localizada na avenida Bady Bassitt

TRÂNSITO
Motorista foge
após atropelar
adolescentes e
criança
Tatiana PIRES

Um motorista atropelou
dois adolescentes, ambos de
15 anos, e uma criança, de
6 anos, na noite de terça-feira (7), no bairro Solidariedade, em Rio Preto. Ele fugiu
sem prestar socorro.
Segundo informações
do boletim de ocorrência,
as vítimas estavam na avenida Esmeraldo Carolino,
quando foram atingidas por
um veículo Fiat Siena, de
cor branca, que seguia no
sentido Centro – bairro. O
motorista, após atropelar as
vítimas, fez o contorno do
carro na mesma via e fugiu
pela contramão.
As vítimas foram socorridas por uma equipe do
Grau (Grupo de Resgate
e Atenção às Urgências e
Emergências), do Corpo de
Bombeiros e levados para
a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Norte. Em
seguida, os adolescentes
foram encaminhados ao
Hospital de Base e a criança
para atendimento médico no
HCM (Hospital da Criança e
Maternidade).
A assessoria de imprensa
do hospital informou que os
três estão em observação,
no quarto, conscientes e
orientados, sem previsão de
alta. Todos sofreram escoriações, mas felizmente sem
fraturas.
Registrado como lesão
corporal culposa e fuga do
local de acidente, o crime
será investigado pela Polícia
Civil para identificar o motorista.

A concessionária Toyota,
localizada na avenida Bady
Bassitt, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (8).
Ninguém se feriu. O fogo
teria começado no setor de
informática e os funcionários
conseguiram sair do local. Os
veículos da concessionária
não foram atingidos pelas
chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi

FEMINICÍDIO

controlado.
A Rodobens Automóveis,
responsável pela concessionária, se pronunciou por meio
de nota sobre o incidente. “A
empresa esclarece que o fogo
foi rapidamente controlado
e que não houve feridos ou
danos a estrutura do local.
As causas do incidente ainda
estão sendo investigadas, e
neste momento o foco está no
processo de limpeza do local.”
Cláudio LAHOS

PM prende homem chorando
após matar mulher

Tatiana PIRES

A Polícia Militar de Rio Preto
prendeu um homem, de 31
anos, que confessou ter matado
a mulher dele em Fernandópolis. Bruno Leal foi encontrado
chorando por policiais, que
faziam patrulhamento de rotina
pelo bairro Eldorado, na noite
de terça-feira.
De acordo com a PM, ele
confessou que matou a mulher
Aline Gonzalez, de 30 anos,
após uma briga do casal na casa

deles, no bairro São Francisco.
Ele contou que aplicou um golpe
chamado mata-leão na vítima
e continuou asfixiando-a até a
morte.
Bruno disse ainda que deixou
o corpo dela em um canavial,
entre entre Fernandópolis e
Pedranópolis. Bruno levou os
policiais até o ponto em que
estava o corpo da vítima.
O crime que foi registrado
como feminicídio e ocultação
de cadáver será investigado pela
Polícia Civil de Fernandópolis.

FOGO
Divulgação

Bombeiros levaram cerca de oito horas para conter as chamas

VIOLÊNCIA

Homem confessou o crime, que ocorreu em Fernandópolis

Incêndio queima 20 mil
metros quadrados de
vegetação Luz da Esperança
O Corpo de Bombeiros de
Rio Preto levou cerca de oito
horas para conter o incêndio
no bairro Luz da Esperança. O
fogo teve início por volta das
18 horas desta terça-feira (7) e
seguiu até perto das 2h da madrugada. O fogo destruiu cerca
de 20 mil metros quadrados de

vegetação.
Segundo informações do
Corpo de Bombeiros, foram
necessários dois caminhões
tanque e o trabalho de seis
bombeiros para acabar com as
chamas.
Ninguém se feriu e os moradores próximos do local não
precisaram deixar as casas. A
fuligem se espalhou pela região
leste da cidade.

Ajudante de pintor é preso por ameaçar
de morte a ex-mulher

A Polícia Militar de Rio Preto
prendeu um ajudante de pintor,
de 26 anos, acusado de ameaçar matar a ex-mulher dele,
de 38 anos, e a família dela. O
flagrante ocorreu na terça-feira
(7), no bairro Fraternidade.

De acordo com o boletim
de ocorrência, a PM foi acionada e no local, casa da irmã
da vítima, o agressor chegou a
ameaçar a ex-mulher na frente
dos policiais. A vítima contou
que o ex-marido a procurou visivelmente alterado, com indícios
de que teria consumido drogas.
Ela não deixou que ele entrasse

Um ajudante de padeiro,
de 37 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (8)
acusado de estuprar e sequestrar namorada, de 51 anos. O
flagrante foi feito pela Polícia
Civil em um cortiço no bairro Boa
Vista, em Rio Preto.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o homem sequestrou a ex-namorada após
receber a notificação de que ele
não poderia se aproximar dela,
já que a mulher havia solicitado
uma medida protetiva. À polícia,
a vítima contou que solicitou a
medida em razão de ter sido
agredida por ele.
Os policiais civis chegaram
até o cortiço, onde a vítima
estava sendo estuprada, após
o filho dela, de 33 anos, ser informado por um morador de rua
que o ajudante de padeiro havia
invadido a residência e levado
a mulher, puxando-a pelo pescoço. O filho havia chegado em
casa e desconfiou que algo tinha
acontecido com a mãe porque
o portão e a porta estavam arrombados e a TV do quarto dela
estava ligada. Ele, então, ligou
para a polícia e foi orientado
a ir até a casa do ajudante de
padeiro para confirmar se a mãe
dele estava lá e, só depois voltar
a ligar para a emergência da PM.
Inconformado com a orientação,
o filho da vítima foi até à Central
de Flagrantes.
Ao chegar ao local, um cortiço, os policiais civis flagraram o
ajudante de padeiro estuprando
a namorada. A vítima contou
que ao ser tirada à força de
casa, tentou pedir ajuda e, cada
vez que gritava por socorro, era
agredida com socos e mordidas
até ter seus lábios sangrar. Levada ao cortiço, onde o namorado
mora, ela foi agredida no quintal
e depois estuprada no quarto,
sendo ameaçada com um garfo
em seu pescoço.
Preso e encaminhado à
Central de Flagrantes, o agressor
negou, em seu depoimento, que
pegou a namora à força e a estuprou. Ele confirmou somente
que foi notificado em relação à
medida protetiva.
O crime foi registrado como
estupro, sequestro e cárcere
privado, violência doméstica,
descumprimento de medida
protetiva e lesão corporal. O
ajudante de pedreiro permanece
preso à disposição da Justiça.

FALECIMENTOS

Tatiana PIRES

Tatiana PIRES

Ajudante de
padeiro é preso
por sequestrar
e estuprar a
namorada

em casa, por isso ele passou a
ameaçá-la. No último domingo
(5), conforme a mulher contou
à polícia, o ajudante de pintor
esteve na residência e como ela
havia impedindo-o de entrar,
ele quebrou os vidros da janela.
Levado à Central de Flagrantes, o ajudante de pintor
negou ter ameaçado ou feito

qualquer mal à mulher. O
agressor teve a prisão em
flagrante convertida em prisão
preventiva e permanece à disposição da Justiça.
Registrado como violência
doméstica e ameaça, o caso
será encaminhado para a
DDM (Delegacia de Defesa da
Mulher).

MARIA LEONEL DE CAMARGO – Falecida no dia 08/07/2020, aos 68 anos. Era
casada com Osvaldo Bueno de Camargo,
deixando os ﬁlhos: Alexandre, Pe. Juliano
e Sandra. Seu sepultamento ocorreu no dia
08/07/2020, às 16h30, saindo o féretro
do velório Capelas Prever para o Cemitério
Municipal São João Batista.
MARIA LIDIA YANACONI – Falecida no
dia 08/07/2020 aos 73 anos. Era divorciada
de NELSON ALVES BATISTA, deixando os
filhos: Marcos e Marcio. Sepultamento
ocorreu no dia 08/07/2020 às 14h saindo
do Velório Municipal de Cedral para o
Cemitério Municipal da mesma cidade .
JOÃO BATISTA MARQUES – Falecido
no dia 08/07/2020 aos 79 anos. Era casado
com ADEZILDA BARBOSA CONQUISTA
MARQUES, deixando os ﬁlhos: José Carlos,
Marlene e Renato. Sepultamento ocorreu no
dia 08/07/2020 às 15h, saindo do Velório
Municipal da Ressurreição para o Cemitério
Municipal São João Batista .
SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA- Falecido no
dia 08/07/2020 aos 85 anos. Era divorciado de
IZABEL RODRIGUES MISSENA, deixando os ﬁlhos:
Luiz Carlos e Maria de Lourdes. Sepultamento
ocorreu no dia 08/07/2020 às 10h30, saindo
do Velório Municipal da Ressurreição para o
Cemitério Municipal São João Batista .
NAZIR MARIA PEREIRA MOTA MARIN –
Falecida no dia 08/07/2020 aos 73 anos. Era
casada com BRUNO MARIN, deixando os ﬁlhos:
Dora Lucia e Bruno Sérgio. Sepultamento ocorreu
no dia 08/07/2020 às 10h, saindo do Centro
Medico Rio Preto para o Cemitério Municipal de
Gastão Vidigal – SP .
SINESIO DA SILVA – Falecido no dia
08/07/2020 aos 77 anos de idade. Era casado
com Tereza Rodrigues Nunes da Silva, deixando
os ﬁlhos: Marisa, Mario e Marcia. Sepultamento
ocorreu no dia 08/07/2020 às 14h, saindo do
velório Jardim da Paz para o cemitério Parque
Jardim da Paz.
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Rio Preto registra 10 mortes e
221 novos casos de Covid-19

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de
São José do Rio Preto atualizou
nesta quarta-feira (8) os casos
de Covid-19 no município.
Foram 221 novos casos confirmados, sendo que 53 foram
em profissionais da saúde. No
total, são 3.700 casos contabilizados, sendo 709 em funcionários da saúde (equivalentes
a 19% dos casos).
Rio Preto também registrou
10 óbitos nas últimas 24 horas, sendo o novo recorde de
mortalidade em único dia na
cidade. O índice de letalidade
é de 3% no município, continuando ainda abaixo das médias
estadual (5%), nacional (4%) e
mundial (4,6%). Em relação a
comparação aos números da
semana retrasada com a semana passada, Rio Preto teve um
aumento de 38% no número
de óbitos.
Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG),

são 228 pacientes internados,
sendo que 133 estão na enfermaria e 95 estão na UTI.
“As internações estão sempre
se mantendo acima dos 200
casos nos últimos dias, o que
vai aumentando a ocupação
dos leitos no nosso município”,
afirmou Andreia Negri, gerente
de vigilância epidemiológica de
Rio Preto.
Andreia também explicou
os critérios para a testagem de
pacientes no município. “Hoje,
as pessoas que possuem sintomas têm que fazer o teste
PCR. Porém, esses sintomas
são avaliados por um médico,
que vai dizer se a pessoa está
suspeita ou não da doença. Não
quer dizer que todo mundo que
vai procurar o sistema de saúde
vai receber essa coleta. No caso
do teste rápido, ele é feito para
quem teve os sintomas há mais
de sete dias. A pessoa pode fazer o teste, mas será agendado
para evitar aglomerações e sobrecarga do sistema de saúde”,
comentou.

Divulgação

Quatro motivos para
você cuidar das varizes
durante o inverno
Divulgação

Cidade registra também 2.287 pacientes curados da doença

PESQUISA

Lucy Montoro será um dos polos de estudos de
sequelas em pacientes pós-Covid-19
Divulgação

Estudo vai ajudar a entender como fica o organismo após a doença
pacientes que se curaram da
Da REDAÇÃO
Covid-19. Os coordenadores do
estudo pretendem iniciar em, no
A Funfarme/Famerp, através máximo, 15 dias o estudo, cujas
da Unidade do Instituto de Rea- conclusões serão publicadas em
bilitação Lucy Montoro, integra revista científica.
um grupo de cinco instituições
O Observatório de Sequelas
que vão estudar as sequelas da Covid-19, como está sendo
mentais, físicas e psíquicas em chamado pelos médicos co-

ordenadores, reúne, além do
Lucy Montoro de Rio Preto, os
centros de recuperação ligados à
Faculdade de Medicina da Santa
Casa de São Paulo, USP (Universidade de São Paulo), UFRJ
(Universidade Federal do Rio de
Janeiro) e UFRGS (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul).
Segundo a médica fisiatra
Regina Chueire, diretora do Lucy
Montoro de Rio Preto, a intenção
é que de 30 a 50 pacientes sejam avaliados e acompanhados
por equipes multidisciplinares
das cinco instituições e as conclusões do estudo, publicadas o
mais breve possível.
Segundo Regina, entre as
muitas sequelas relatadas por
profissionais de saúde estão
fadiga, distúrbios respiratórios
e de memória, dores neurológicas, limitações motoras momentâneas, piora das doenças
crônicas, sarcopenia (perda de
massa muscular), deformidades,
cãibras e até amputações. As
vítimas que ficam na UTI são as

PANDEMIA

CORONAVÍRUS

mais afetadas.
“Nós, médicos, e os demais
profissionais de saúde já constatamos uma gama enorme de
sequelas, por isso, o estudo
envolverá especialistas de várias
áreas da saúde”, afirmou a fisiatra. Os pacientes serão atendidos por médicos, terapeutas
ocupacionais, fisioterapeutas,
psicólogos e nutricionistas, entre
outros profissionais.
A triagem das pessoas que
apresentarem os sintomas que
persistem após a doença será
feita por meio de telemedicina
e o atendimento será presencial.
Segundo a diretora do Lucy
Montoro, a unidade irá envolver
pacientes da região em que
atua, compreendendo cerca de
200 cidades. As pessoas que
tiveram sequelas da Covid-19
interessadas em participar do
estudo podem também entrar
em contato com a Unidade do
Lucy Montoro pelo celular/Whatsapp 17 99638-1231, a partir
do dia 22 de julho.

Olímpia confirma mais 11 casos Mirassol confirma 11 casos
de Covid-19 nesta quarta
e uma morte por Covid-19

Isabela MARTINS

Nesta quarta-feira (08), a
secretaria de Saúde de Olímpia divulgou 11 novos casos
de Covid-19 e um óbito. Os
pacientes são seis mulheres e
cinco homens, com idades de
27 a 65 anos. Todos eles cumprem isolamento. Outros nove
pacientes foram considerados
curados da doença, de acordo

com a prefeitura da cidade.
O óbito confirmado nesta
quarta-feira é de um homem,
de 60 anos, com comorbidades.
Ele estava internado na UTI da
Santa Casa de Olímpia, há mais
de uma semana.
Com as atualizações, Olímpia
possui 199 casos confirmados,
dos quais 149 estão curados
(74%), e quatro óbitos.

Vinícius LIMA

A Prefeitura de Mirassol, por
meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde,
informou que foram confirmados
11 casos positivos por Covid-19
no município nesta quarta-feira
(8).
Foram seis homens e cinco
mulheres diagnosticados, com

idades entre 23 e 75 anos.
Uma delas está internada na
enfermaria do Hospital de Base.
Os outros estão cumprindo a
quarentena em suas respectivas
casas.
O município contabiliza 197
positivos, 114 curados, 60 em
quarentena, 17 internados e 6
óbitos.

FILATERIA

Correios lança selos em homenagem
às ações de combate à Covid-19
Da REDAÇÃO

Nesta quarta-feira (8), os
Correios lançam um bloco de
seis selos em homenagem aos
trabalhos de combate à pandemia do coronavírus. A emissão
foi projetada em parceria com a
Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS). O lançamento
será on-line, às 17h, nos canais
oficiais dos Correios nas redes
sociais.
A arte do bloco, de Alan
Magalhães, apresenta o mapa-mundi aplicado em fundo azul
e verde, cores que remetem
calma e esperança. Elementos
figurativos na forma do vírus,
frases motivacionais e outros
pictogramas, complementando
recomendações e prevenções,
compõem a vinheta.
Os selos são ilustrados por
detalhados elementos que compõem os seis tópicos abordados:
meios de comunicação, prin-

cipais sintomas da Covid-19,
serviços essenciais, profissionais
da saúde, ciência e tecnologia
e unidades de terapia intensiva.
Para este trabalho, foi utilizada
técnica de ilustração vetorial.
A emissão tem tiragem de
60 mil blocos, com valor de R$
12,30 (R$ 2,05 cada selo), e
estará disponível nas principais
agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.
Pandemia – A Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro, estado de
Emergência de Saúde Pública
de Importância Internacional – o
mais alto nível de alerta previsto
no Regulamento Sanitário Internacional.
Os Correios estão acompanhando a situação de saúde
dos seus empregados, clientes
e fornecedores, prestando o
apoio necessário e, também,

As varizes representam veias dilatadas e tortuosas,
facilmente identificadas a olho nu, com predileção pelas
pernas, em especial da população feminina. Além do
comprometimento estético, a presença das varizes constitui uma importante causa de dor nas pernas, inchaço,
cansaço e peso nos pés.
Apesar da preocupação em relação à pandemia, o
tratamento das varizes não deve ser postergado, uma vez
que a presença das varizes está associada a complicações
estéticas e funcionais indesejáveis, tais como, dermatite
ocre, eczema, úlcera venosa e tromboses superficiais.
Felizmente, não existe uma época específica para
realizar o tratamento das varizes, podendo o mesmo ser
efetuado em qualquer época do ano. Entretanto, existem
algumas vantagens de efetuar o tratamento das varizes
durante o inverno.
1) Menor incidência de hematomas. Para os casos
em que for indicado microcirurgia estética, a formação
de hematomas é menor se o procedimento for realizado
durante o inverno devido aos mecanismos fisiológicos do
sistema circulatório.
2) Procedimentos ambulatoriais. Ainda mais neste período da pandemia, a maior parte dos tratamentos estéticos
das varizes pode ser realizada no consultório médico, sem
necessidade de repouso e internação hospitalar e sem
risco de exposição desnecessária.
3) Proteção aos raios solares. Como forma de prevenir o
escurecimento da pele pós-procedimento, é recomendado
que o paciente não se exponha aos raios solares. Durante
o inverno, não existe este inconveniente pós-tratamento
estético das varizes.
4) Preparação para o verão. Tratar as varizes durante
o inverno é uma oportunidade de melhorar a estética das
pernas, preparando-se para o verão.

atuando para garantir o bom
funcionamento das atividades
operacionais. Além de intensificar as orientações quanto aos
cuidados básicos de higiene e
procedimentos de limpeza dos
ambientes e equipamentos, a
empresa oferece a todos os
empregados álcool em gel e
máscaras laváveis. Foram instalados, ainda, painéis de acrílico

em mais de 5 mil guichês de
atendimento.
Dessa forma, a estatal tem garantido a prestação dos serviços
postais, considerados essenciais
pelo Decreto nº 10.282/2020
da Presidência da República, reduzindo as distâncias e apoiando
a população, neste momento
de adversidade e adaptação de
todos os setores da sociedade.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista nas
áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia
Endovascular e coordenador do curso de Medicina da
União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)
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Paulistão voltará no dia 22

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O govenador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
anunciou nesta quarta-feira (8) que o Campeonato Paulista retornará a
partir do dia 22 de julho.
O Centro de Contingência
do Covid-19 aprovou o
protocolo enviado pela
Federação Paulista de
Futebol (FPF).
“Os jogos
deverão ocorrer obrigatoriamente em
cidades que
estejam nas
fases amarelas do Plano
de São Paulo e em estádios sem a
permanência
da torcida”, afirmou o
governador. Atualmente,
somente a capital está
nesta fase.
Segundo Doria, a final
do Paulistão será no dia
8 de agosto (sábado) e o
Brasileirão retorna no dia
9. Em junho, o governo

de SP determinou o protocolo para a volta aos
treinos, que as equipes
retomaram no começo
deste mês.
“Não é admissível que
torcedores vão aos arredores do estádio. Vamos
trabalhar em harmonia
para ser preventivos”,
comentou o presidente
da FPF, Reinaldo Carneiro
Bastos. O protocolo poderá ser conferido no próprio
site da federação.
Faltam
duas rodadas para o
fim da primeira fase
do Paulistão. Atualmente,
Santos e
Oeste (Grupo A), Santo André e
Palmeiras (Grupo B), São
Paulo e Mirassol (Grupo
C) e Bragantino e Guarani
(Grupo D) estariam avançando para as quartas de
final, que será disputada
em jogo único, assim
como as semifinais.

Divulgação

A final do Campeonato Paulista ficou
marcada para o dia
8 de agosto

ESPORTE
FUTEBOL

ADAPTAÇÃO
Paróquia São José de Olímpia
prepara ‘Arraiá’ no sistema drive-thru
Da REDAÇÃO

Com a pandemia ocasionada pela Covid-19, as pessoas
têm encontrado a cada dia
maneiras de se reinventar. A
Paróquia São José, na cidade
de Olímpia, encontrou uma nova
forma de realizar o “arraiá” da
comunidade.
Neste ano, a festa será
realizada no dia 11 de julho,
mas de uma forma inédita,
em esquema de drive-thru. As
pessoas poderão aproveitar os
pratos típicos adquirindo combos batizados com o nome do
casal de cangaceiros Lampião
e Maria Bonita. Vendidos pelo
valor de R$ 20, os combos serão retirados no dia 11 de julho,

a partir das 19h, na Praça da
Igreja Matriz de São José.
Para alegrar ainda mais a
noite, a paróquia irá promover
a “Live da Alegria”, a partir das
20h30 com a dupla José e Diogo. A Live será transmitida por
meio do canal no Youtube da
dupla (youtube.com/joseediogo), pela fanpage da paróquia
(facebook.com/paroquiasaojoseolimpia) e por outros veículos
de comunicação da cidade.
O pároco, Pe. Ivanaldo Mendonça, destacou que o “Arraiá”
de São José e a Live da Alegria
são expressão de uma comunidade que se fortalece a cada
dia. “Os impactos da pandemia
exigem de nós criatividade”,
destacou o padre.

Dupla sertaneja Roger e Rodrigo irá realizar live solidária
Isabela MARTINS

Com o intuito de ajudar
as pessoas que mais precisam neste período no qual
vivemos, a dupla Roger e
Rodrigo, de São José do Rio
Preto, irá realizar uma live
solidária. Os dois também
irão estrear como dupla sertaneja, ambos eram carreira
solo. A apresentação irá
acontecer no domingo, dia
12 de julho, às 14h.
“Eu, Rodrigo, fiquei em
carreira solo durante três
anos e o Roger durante
dois anos. O nome Roger
e Rodrigo já vinha de uma
dupla anterior do Roger

e coincidiu de eu também
me chamar Rodrigo. Então,
deixamos o nome e aproveitamos para formarmos essa
dupla que graças a Deus vem
dando muito certo”, ressalta
Rodrigo.
A live contará com a apresentação do Plantão Sertanejo, com os apresentadores,
Justin Lima, Gabriela Garcia
e convidado especial, o fotógrafo Renato Milani. Além
da dupla Roger e Rodrigo,
contará com a participação
dos cantores sertanejos, Gui
Fernandes, Léo Thales, Thiago
Dias e Danillo Cuiabano. A live
será transmitida no YouTube

da dupla e pelo Instagram
‘Papo com Gabi’.
As doações que serão arrecadas beneficiará a S.O.S.
Alimentos e o Projeto Maquininha do Futuro. “Como vários
artistas estão fazendo lives e
nós iniciamos a dupla recentemente, vimos uma oportunidade de lançar um trabalho
como dupla,” destaca.
“A S.O.S. alimentos é uma
associação na qual o Justin,
que é amigo do Rodrigo, participa. Ele ficou sabendo iríamos fazer uma live, nos falou
sobre esse projeto e ficamos
interessados em ajudar”,
conta Roger.

A expectativa é arrecadar
o máximo de alimentos para
conseguir suprir as necessidades de todos os lugares
no qual desejam ajudar e em
segundo lugar que, o trabalho dos cantores tenha uma
visibilidade maior após a live.

Serviço:
As doações já podem ser
feitas por meio do WathsApp
(17) 99225-8008.
A live será realizada no dia
dia 12 de julho às 14h e será
transmitida no YouTube da
dupla Roger e Rodrigo e pelo
Instagram ‘Papo com Gabi’.

TRADIÇÃO RENOVADA

Festival do Folclore de Olímpia será digital

Da REDAÇÃO

Nesta quarta-feira, 8, a
Comissão do 56º Festival do
Folclore de Olímpia, em parceria com a Prefeitura, lançou o
cartaz oficial da edição 2020.
Neste ano, o tradicional festival será realizado de 8 a 16
de agosto, em formato digital.
O cartaz do Jubileu de
Violeta traz como ilustração
grupos folclóricos de Olímpia
e destaca ainda o criador e
idealizado do Festival, Professor José Sant’anna, que, neste
dia 08 de julho, completaria
83 anos de vida.
“Este ano, em função da
pandemia, faremos um fes-

tival dos novos tempos, em
formato digital, mas que será
muito rico em informações
culturais, com grande número
de estados participando com
a exibição de novas gravações
e recuperando apresentações
antigas. Assim, vamos cuidar
de vidas, mas sem deixarmos
de lado nosso amor pelo
folclore”, declarou o prefeito
Fernando Cunha durante o
lançamento.
O prefeito também anunciou a criação de um Centro
de Estudos do Folclore, que
será implantado na Praça de
Atividades Folclóricas e Turísticas “Professor José Sant’anna” (Recinto do Folclore). O

objetivo é concentrar todo o
material e documentação de
interesse de pesquisadores,
alunos, professores e universidades que queriam explorar o
folclore brasileiro.
O secretário de Cultura,
Esportes e Lazer, Beto Puttini,
explicou o trabalho da Comissão Organizadora do festival
para desenvolver o formato
digital e adiantou detalhes
da programação do evento.
“Vamos reunir, em oito dias de
festa, apresentações on-line de
72 grupos, de 18 Estados brasileiros. Cada um mostrando a
sua cultura, crença, vestimentas, danças e música. Alguns
grupos estão enviando vídeos

inéditos e também vão reunir
gravações de festivais anteriores”, destacou o secretário.
O público poderá conferir
online ainda, além, das apresentações de grupos, um vasto
material das edições anteriores, incluindo vídeos dos desfiles, missas, peregrinações,
minifestivais, palestras e outras
atividades que compõem a programação completa do festival
tradicional.
O FEFOL Digital será transmitido todas as noites, de 8
a 16 de agosto, na Página
Oficial do Festival do Folclore
de Olímpia no Facebook. A
programação completa está
disponível no site do festival.

CULTURA MULTIMÍDIA

Instalação de arte 100% on-line do
Núcleo 2 estreia neste domingo, 12
Divulgação

Exposição, em tom futurista, reflete sobre a relação com a tecnologia

Da REDAÇÃO

Criada especialmente para
o ambiente virtual, a instalação
multimídia “Jardins do Fotúreto”
estreia neste domingo, 12 de
julho, misturando fotografia,
videoarte, performance e áudio
binaural (sistema que reproduz
a forma como os sons são captados pelo ouvido humano).
O público poderá assistir
gratuitamente a partir das 15h,
pelo site www.fotureto.com.br,
que ficará no ar pelo período
de 12 meses. A obra reflete
sobre o surrealismo das ações
humanas em nossos dias e seus
reflexos no amanhã. É o primeiro
trabalho produzido durante a
pandemia de coronavírus pelo
coletivo multimídia de pesquisa
e fusão de linguagens artísticas
Agrupamento Núcleo 2, sediado

em São José do Rio Preto (SP).
Na estreia, os artistas do
Núcleo 2 farão um vernissage
on-line, por meio de uma live
no YouTube (canal Agrupamento
Núcleo 2) e no Facebook (perfil
@agrupamentonucleo2). Com
isso, o público poderá conversar
com os artistas ao mesmo tempo em que acessa o site com a
instalação.
Em uma atmosfera futurística, a obra investiga a relação da
humanidade com a tecnologia,
sua dependência desses dispositivos, a privacidade roubada,
a transformação nos relacionamentos, nos corpos e na vida em
sociedade em decorrência dela.
O site é composto por um
conjunto de quatro performances, nove videoartes e nove
fotografias modificadas digitalmente.

Divulgação

Editais de
CONVOCAÇÃO

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.
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16.
707/20: de congratulação com o Engenheiro e SerSecretaeia Municipal de Saúde
vidor Público Municipal, Sr. José Anésio Colombo Junior, por
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
todos os serviços prestados com excelência durante 34 anos
na Prefeitura de São José do Rio Preto – SP;
17.
715/20: de congratulação
com a Queijaria do Chico,
CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO
que completa 1 ano de atendimento em São José do Rio
Preto – SP;
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA
Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será
PORTARIA SMTTS/Nº 24/2020
18.
716/20: de congratulação com o SESI – SP e SEDispõe sobre a designação de agente de trânsito.
dia 14/07/2020, que
terça-feira,
Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordináriarealizada
destenoConselho,
serávirtualmente através de plataforma on-line no seguinte link:
O Engº Amaury Hernandes,
NAI-SP, pela realização da Campanha do Agasalho, doando
https://us02web.zoom.us/j/84046516700?pwd=dy8vQmMxa2NSS3NvMUU3Z3dCWUdBUT09, em primeira
Secretário Municipal de Trânsito,
convocação àsno
18h00.
Não havendo na
hora marcada o número legal de conselheiros para instalação da
virtualmente
seguinte
link:
Transporte e realizada
Segurança, no no
uso dia414/07/2020,
mil cobertoresterça-feira,
nas cidades
da região; através de plataforma on-line
referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de
de suas atribuições legais, etc.
19.
719/20: de congratulações com Anderson Luís Sanhttps://us02web.zoom.us/j/84046516700?pwd=dy8vQmMxa2NSS3NvMUU3Z3dCWUdBUT09,
apreciarem a seguinteem
pauta: primeira
RESOLVE:
tos
e
Osvaldo
Graciani,
empossados
como
novo
Presidente
INFORMES:
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997,às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para instalação da
convocação
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio firmado com o
e Vice-Presidente do Rotary Norte de São José do Rio Preto;
I.
Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo;
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurançareferida
Pública, DESIGNAR
reunião em
convocação,
a mesma será
em segunda
às 18h30, a fim de
20. primeira
720/20:
de congratulação
pela realizada
inauguração
da Ham-convocação
para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no âmbito de sua competência no município de
II.
Apresentação da rotina de serviços de Saúde Bucal durante pandemia de COVID-19- Aldenis
São José do Rio Preto, o seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I-180/400/19
Albaneze Borim.
apreciarem
a
seguinte
pauta:
burgueria
Poppy’s,
em
2020,
na
cidade
de
São
José
do
Rio
expedido pelo respectivo Comandante.
- Soldado PM Gleber Rodrigues da Cruz, RE: 140.639-6.
Preto;
ORDEM DO DIA:
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 07 de julho de 2020.
INFORMES:
Registre-se;
21.
722/20: de congratulações com a franquia de sapaI.
Apresentação e votação da Resolução nº 5 que versa sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos
Publique-se;
Locais de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19) - Antônio Fernando de
tos Quinta Valentina, pelo recebimento do selo “Princípios de
Cumpra-se.
Araújo;
I.
Informes
da
Mesa
Diretora
do
CMS
–
Antonio
Fernando
de
Araujo;
Empoderamento
das
Mulheres”,
em
2020;
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2020.
II.
Discussão e aprovação relacionada à atualização do contrato de Internet existente no Conselho
de Saúde independente
II.
Apresentação da rotina de serviços de Saúde Bucal durante pandemia de Municipal
COVID-19Aldenisda Rede Empro - Antônio Fernando de Araújo;
III.
Eleição de 01 (um) conselheiro representante do Usuário para compor a Comissão de
Ver. Pedro Roberto Gomes
Albaneze Borim.
Contratualização do Hospital Doutor Adolfo Bezerra de Menezes - Antônio Fernando de Araújo;
22.
710/20: de congratulações a Márcio Jacovani, o “HoIV.
Discussão sobre o funcionamento da Central de Remoção do município - Antônio Fernando de
mem do Som” do Cinema Nacional;
Araújo;
V.
Apreciação e votação de prorrogação do contrato INL/0011/18, Inexigibilidade 15/2018, Processo
ORDEM DO DIA:
12602/2018 com a Beneficência Portuguesa pelo prazo de 12 meses - Aldenis Albaneze Borim;
Ver. Renato Pupo de Paula
VI.
Eleição de 01 (um) conselheiro representante do usuário para compor a Comissão Intersetorial de
I.
Apresentação
nº 5 que versa
sobre a de
suspensão
das Reuniões
dos Conselhos
23. e votação
708/20:daaoResolução
Senhor Governador
do Estado
São
Saúde Mental - Antônio Fernando de Araújo;
Locais dePaulo,
Saúde Doutor
como medidas
preventivas
contra
o Coronavírus
João Agripino
da Costa
Dória
Junior, para(COVID
que 19)VII.- Antônio
Eleição de 01Fernando
(um) conselheiro de
representante do usuário para compor a Comissão Intersetorial de
Recursos Humanos - Antônio Fernando de Araújo;
Araújo; reveja a medida tomada por meio do Decreto 65.021/2020,
VIII.
Eleição de 01 (um) conselheiro representante do trabalhador para compor a Comissão Permanente
que dispõe sobre a declaração de déﬁcit atuarial do Regime
de Atenção Básica - Antônio Fernando de Araújo;
II.
Discussão
e
aprovação
relacionada
à
atualização
do
contrato
de
Internet
existente
no Conselho
Câmara Municipal de
Próprio de Previdência do Estado;
IX.
Eleição de 01 (um) conselheiro representante do trabalhador para compor a Comissão Intersetorial
de Recursos Humanos - Antônio Fernando de Araújo;
Municipal24.
de Saúde
independente
da
Rede
Empro
Antônio
Fernando
de
Araújo;
709/20: de congratulações com o Doutor Cristiano
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Pádua
da
Silva,
pela nomeação
ao cargo dedoDelegado-Chefe
São José do Rio Preto, 8 de julho de 2020.
III.
Eleição de 01 (um)
conselheiro
representante
Usuário para compor a Comissão de
da Polícia Federal de São José do Rio Preto;
Contratualização do Hospital Doutor Adolfo Bezerra de Menezes - Antônio Fernando de Araújo;
25.
735/20: para intensiﬁcar o policiamento ostensivo na
Fett;
IV.
DiscussãoPraça
sobreHitler
o funcionamento
da Central de Remoção do município - Antônio Fernando de
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a ﬁmAraújo;
Antonio Fernando de Araujo
Ver. Zé da Academia – José A. G. Lagoeiro
Presidente CMS
de gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a
Apreciação
de de
prorrogação
do contrato
Inexigibilidade 15/2018, Processo
26.e votação
698/20:
congratulações
com osINL/0011/18,
Senhores Renato
Votação APROVADOS na 21ª Sessão Ordinária, V.
realizada
C o n s e l h o M u n ic i p a l d e S a ú d e
R u a : Sa n t o Borim;
A n d r é , n º 5 0 4 , J a r d i m E u r o p a , Sã o J o s é d o R i o P r e t o / SP – C E P 1 5 0 1 4 - 4 9 0 .
12602/2018
com a Beneficência
Portuguesa
pelo prazo
de 12
meses
- Aldenis Albaneze
Honorato
de Carvalho e
Maycon Roberto
Cisto,
pela
realizano dia 07 de julho de 2020.
Fo n e / P AB X : 3 2 1 1 - 4 1 2 0
cmsriopreto@cmsriopreto.com.br
www.cmsriopreto.com.br
ção da liveshow beneﬁcente em prol do Lar de Palestina, no
VI.
Eleição dedia
013(um)
conselheiro
representante
do usuário para compor a Comissão Intersetorial de
Ver. Anderson Branco
de junho
do corrente
ano;
Saúde
Mental
Antônio
Fernando
de
Araújo;
01.
706/20: requer à RUMO Malha Paulista SA a vistoria 27.
740/20: reitera o Requerimento Nº 350/2018, à
e manutenção da cancela, instalada no Jardim Conceição;
empresa
Transbrasiliana,
paradoque
veriﬁque
posEditais de
VII.
Eleição
01 (um)Triunfo
conselheiro
representante
usuário
paraa compor
a Comissão Intersetorial de
02.
718/20: de congratulação com a Igreja Batista
Vida desibilidade
de
aumentar
a
altura
das
grades
de
proteção
dos
Recursos Humanos - Antônio Fernando de Araújo;
PROCLAMAS
Plena de São José do Rio Preto, pelo primeiro ano de funviadutos, localizados no trecho urbano de São José do Rio
dação;
na Rua
José Bonifácio
e na Rua
Euphly Jales,
VIII.
Eleição dePreto,
01 (um)
conselheiro
representante
do Dr.
trabalhador
para que
compor a Comissão Permanente
ligam
a região
da zona
leste de
da Araújo;
cidade.
de Atenção
Básica
- Antônio
Fernando
Ver. Fábio Marcondes
03.
692/20: de congratulações com o amigo IX.
Ernesto
Eleição de 01 (um) conselheiro representante do trabalhador para compor a Comissão Intersetorial
Mascellani Neto, pela ascensão ao cargo de Diretor-Preside Recursos Humanos - Antônio Fernando de Araújo;
dente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
São Paulo – Detran-SP;
04.
703/20: de congratulações com os voluntários do
São José do Rio Preto, 8 de julho de 2020.
Programa Mãos Que Ajudam, o Rotary Centenário, o cantor
DECLARAÇÕES
Fábio Moda e a torcida organizada Gaviões da Fiel, pelas
ações sociais em prol das entidades assistenciais de São
José do Rio Preto, nesse duro período de restrição para o
combate à proliferação do contágio pelo COVID-19;
05.
713/20: de congratulações com os amigos Paulo
ABANDONO DE EMPREGO
Emilio, João Bosco e Vinícius, pela realização da 24ª Edição
A empresa M A DA SILVA GAS MERCEARIA E LANCHOdo Rio Preto Country Bulls 2020, na forma online de “LIVE”,
NETE, 27.012.682/0001-09,
sede àde Araujo
Antoniocom
Fernando
no dia 25 de junho a partir das 16 horas, com a transmissão
RUA ANGELICA COLINO PAES
DE
ALMEIDA,
200 - PARPresidente
CMS
ao vivo pela TV Aberta e pelo Youtube, com apresentação
QUE DAS AROEIRAS – SÃO JOSÉ DO RIO
de montarias em touros e show da dupla de sucesso, para
PRETO/SP – CEP:C15042-090,
solicita o comparecimento
o n s e l h o M u n ic i p a l d e S a ú d e
arrecadação de doações que serão revertidas para a Assodo
funcionário
RONI
SOARES
SANCHES,
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490.
ciação de Assistência à Criança e ao Adolescente – AACD
CTPS
para
F o n e /nº
P A27670/Série
B X : 3 2 1 1 - 4 1 2205,
0
comretorno
s r i o p r eimediato
t o @ c m s r iao
o p rseu
eto.com.br
de São José do Rio Preto;
posto
de
trabalho.
Seu
não
comparecimento
www.cmsriopreto.com.br
06.
714/20: de congratulações com a Rede Monte Carlo
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482,
e seus parceiros de empreendimento de modelo “espaço
alínea “i” da CLT.
compartilhado”, a Bella Capri Pizzaria, e a Poppy´s Hamburgueria, ambas pertencentes a grupos de nossa cidade,
e também com o conceituadíssimo Restaurante Madero e
a multinacional Bob´s Fast Food, pelas inaugurações nos
Postos Monte Carlo Petro da Av. Bady Bassitt, Guarujá Av.
Alberto Andaló e Iguatemi Av. Juscelino Kubitscheck de
Oliveira;
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto
07.
712/20: de aplausos e congratulações ao 13º Grupamento de Bombeiros, nas pessoas dos Policiais Militares
Bombeiros, Tenente PM Teixeira, SGT PM Arlete, CB PM
Camilo, SD PM Molaz e SD PM Jardel, pelo atendimento de
ocorrências, merecendo reconhecimento e gratulação desta
Câmara Municipal;
08.
737/20: de congratulações e reconhecimento à
Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Tático
Ostensivo Rodoviário – TOR, nas pessoas dos Policiais Militares, Subten PM Tardiolli e toda sua equipe, pelo sucesso
em ocorrência, que culminou na prisão em ﬂagrante de uma
pessoa e na apreensão de 5.326,300 KG (cinco mil trezentos e vinte e seis quilos e trezentos gramas) de maconha,
escondidos na carroceria de veículo;
Ver.ª Karina Caroline
09.
701/20: de congratulações com o Rotary Club São
José do Rio Preto Norte, pela cerimônia de posse do Presidente, Senhor Anderson Luís Cardoso dos Santos;
Ver. Márcia Caldas
10.
731/20: de congratulações ao time de futebol americano - Rio Preto Weilers pelas doações de refeições para
pessoas em situação de vulnerabilidade social;
Ver. Paulo Pauléra
11.
691/20: de congratulação com o Dr. Accacio de
Oliveira Santos Júnior pelo lançamento do “Dicionário de
Citações”, em 2020;
12.
693/20: de congratulações com o HB Saúde por
todo destaque e sucesso no cenário de operadoras de
planos de saúde, oferecendo serviço hospitalar e médico de
alta qualidade a todos os rio-pretenses;
13.
696/20: de congratulação com a comerciante Ana
Maria de Oliveira, proprietária do Bar da Ana, pela ação “Varal de Roupas Solidário”, para arrecadar e doar vestimentas
a pessoas carentes durante a Pandemia do COVID-19;
14.
697/20: de congratulações com todos os transportadores escolares de nosso município em comemoração ao
Dia Estadual dos Transportadores Escolares;
15.
705/20: de congratulações com Katsudi Dalberto
Tasaki, proprietário da Auto Elétrica DAL-CAR, que completa 24 anos de tradição, prestando excelente serviço e que
muito agrega na sociedade rio-pretense;

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRA-ORDINARIA DE ALTERAÇÕES DE SINDICATO
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E DAS EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO
Convidamos as pessoas interessadas em participar da Assembléia no dia 25 de julho de 2020 com inicio ás 8:00 horas
a 1º chamada e ás 9:00 horas a 2º chamada ou qualquer número de associados, na à Rua Dr. Preciliano Pinto nº 1411,
Sala 22, no Bairro Boa Vista, São José do Rio Preto-SP ,
Cep.: 15025-100, para participarem da mesma na qualidade de sócio na ocasião em que será discutido e votado os
seguintes assuntos em pauta:
1)
Invalidação de atualização sindical pelo Ministério do Trabalho SR 23343 protocolada na GRTE sobr nº
46268.002362/2017-51;
2)
Alteração do Estatuto Social do Sindicato dos
Representantes Comerciais e das Empresas de Representação Comercial de São José do Rio Preto e Região para a
sua extinção e na seguencia a criação da Associação dos
Representantes Comerciais Autônomos e das Empresas de
Representação Comerciais do Estado de São Paulo;
3)
Manutenção dos Planos de Saúde;
4)
Alteração do Endereço para Rua Dr. Priciliano Pinto
nº 1411 Sala 22 no Bairro Boa Vista sob Cep nº 15025-100
na cidade de São José do Rio Preto;
5)
Justiﬁcativa para a Receita Federal sobre a mudança
de Sindicato para Associação;
6)
Manutenção do mesmo CNPJ/MF nº
59.847.830/0001-00;
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2020
Antonio Dolirio Guerra
Presidente do Sindicato dos Representantes Coml. De
S.J.R.P e Região

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
PEDRO ANTONIO FURLAN POLETO e PAOLLA
ALMENDRO DE OLIVEIRA, sendo ELE ﬁlho de LUIZ PAULO POLETO e de APARECIDA DONIZETI FURLAN POLETO e ELA ﬁlha de MAXIMO DE OLIVEIRA e de SUELÍ DE
FÁTIMA ALMENDRO DE OLIVEIRA;
2.
EDUARDO BAPTISTA DE SOUZA e CAMILA TOMAZ DA SILVA, sendo ELE ﬁlho de NELSON BAPTISTA DE
SOUZA e de CLEIDE AUGUSTO DE SOUZA e ELA ﬁlha de
RITA DE CÁSSIA TOMAZ DA SILVA SANTOS; brasileiros,
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 –
Tel: 3202-9090). 07/07/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
ANTONIO RONALDO BEZERRA DOS SANTOS
e SONIA CELIA GARCIA, sendo ELE ﬁlho de ANTONIO
SEVERO DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ BEZERRA DE
ARAUJO e ELA ﬁlha de SEVERINO GARCIA e de AURITA
CRUZ DE OLIVEIRA GARCIA; brasileiros, residentes neste
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 32029090). 08/07/2020.
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não tão pequenos...

A JORNALISTA e apresentadora Thaís Machado
ganhou carinho especial dos
amigos e familiares ontem,
seu aniversário.
ANDRÉ CASSI Moita, Arquiteto e Lighting Designer,
e João Spode, organizador
Arq Design, realizam nesta
quinta-feira, a “Arq Design
Live” – A iluminação ideal
para cada ambiente, a partir
das 19h. Acompanhe em @
mostraarqdesign.
O FAMOSO CANTOR sertanejo Zé Neto, que faz dupla
com Cristiano, é curado do
coronavírus Covid-19, após
cumprir certinho o isolamento
social.
INAUGURADO, anteontem, Bob`s Lanches, no espaço do Posto de Gasolina
Monte Carlo, na avenida
Bady Bassitt. Que legal!
VIDA DE PREFEITO. Se
solta a rédea o povo chia
porque tem medo da aglomeração na rua. Se prende
o povo em casa, proibindo
a abertura do comércio e
dos shoppings, o povo toca
o sino e diz que o prefeito é
surdo. Precisamos encontrar
o prumo.
NESTA QUINTA-FEIRA,
o diretor-superintendente do
Sebrae; Wilson Poit, participa
da Live Lide Interior, a partir
das 18h, para falar sobre “A
importância dos pequenas
negócios, seus impactos na
cadeia total e disponibilidade
de crédito para a retomada.
Vale a pena conferir!

SOCIAL

Roberto
Toledo

Jornal

Pérola do Dia
O ISOLAMENTO SOCIAL É PARTICULARMENTE DOLOROSO PARA OS
ARROGANTES. TODO CANALHA PRECISA OLHAR NOS OLHOS AMEDRONTADOS
DE QUEM QUER HUMILHAR PARA SENTIR PRAZER NISSO. SER ESCROTO EM
VIDEOCONFERÊNCIA É POSSÍVEL, MAS NÃO É A MESMA COISA. Sorria, beba
muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

SPOTlight

DiáriodoBob

Pra começar. Já se passaram quase 7 meses de 2020 e não
fizemos nada, além de comer, dormir e reclamar. Pra aliviar a tensão política. Quem quer reger a orquestra é preciso dar as costas
para a platéia. Não sei se ajuda a diminuir a aflição do prefeito
Edinho Araújo. Trânsito assassino. No Brasil, uma pessoa morre
a cada 15 minutos em um acidente de trânsito, o que resultou em
aproximadamente 35 mil mortes em 2017, uma queda de 18%
em relação a 2010, quando morreram cerca de 42 mil pessoas.
São dados do Ministério da Saúde. Em 2018, os acidentes de
trânsito causaram cerca de 183 mil internações que custaram R$
365 milhões ao SUS, visto que se estima em 32 mil o número de
mortes naquele ano. Assim, o Brasil garantiu o quinto lugar – no
início da década era o quarto – entre os países com mais mortes
em decorrência de acidentes de trânsito, segundo a OMS, num
ranking de 178 países. Dedo duro. Quem vai ao banco solicitar
empréstimo para comprar um apartamento ou uma casa, fica
sabendo que, além de outras taxas, ele tem que pagar R$ 3 mil
para “avaliação” do imóvel. Muitos nem tomam conhecimento
da mordida, simplesmente porque não sabem de sua existência.
Os bancos dizem que é por “causa do perito”. A divisão dos R$ 3
mil é estranha: R$ 300 para o perito, R$ 2.700 para o banco.
Show do Roberto. No meu programa de rádio entrevistei esta
semana dois políticos de boa índole. O deputado estadual Itamar
Borges, que falou sobre uma lei de sua autoria que transformou a
AACD de Rio Preto, entidade de utilidade pública e, também com
o Secretário da Habitação do governo de São Paulo, Flávio Amary
explicando como vai funcionar o sorteio digital e credenciamento
do programa Nossa Casa/Modelo Social. Prestação de serviço é
isso! Palestra calado. Diretores de agora e alguns sócios pagantes ainda discutem a venda da sede social central do clube, que
deteriora aos poucos, sem vida e sem esperança de recuperação.
Valter Dias, presidente em fim de mandato, não tem saída e não
encontra unanimidade entre diretores e associados pra ver se vale
a pena brigar pelo espólio. Enquanto isso, o tempo vai corroendo
o que ainda resta. Amarelar. Mudar de cor, sair do vermelho e
entrar na fase amarela é o sonho dos empresários e do prefeito
Edinho, que acompanham as LIVES do governador João Dória
todas as semanas. O grande inimigo desse Arco Íris é o povo que
não colabora na obediência ao comitê de grise. Paciência e caldo
de galinha. Suportar esta eterna quarentena vai minguando as
forças de quem está acostumado a pegar no guatambu. Inércia
enche o saco! Ponto e basta!

Villa Conte Buffet

O empresário Michelle Conte
(Villa Conte) em parceria com a
produtora de eventos AgrattoOn
e a empresa Foco Som e Luz,
vai transformar em um espaço
de shows no sistema drive-in,
em que o público permanece
dentro do carro durante toda
a apresentação, a partir do
dia 18 de julho, quando será
lançado o Conte Drive In.

Villa Conte Drive In

As apresentações do Villa
Conte Drive In serão realizadas
sempre às sextas e sábados,
sendo que serão respeitadas
todas as regras impostas
pelas autoridades sanitárias.
O espaço terá capacidade
para receber 120 veículos por
apresentação, que poderão
sintonizar o áudio no rádio do
carro. Haverá combos especiais
preparados pela equipe de
cozinha do Villa Conte Buffet.

Tel. (17) 3233-4888

O empresário Robson Bruno Mir e Ana
Julia Guerra Mir. Ela foi aniversariante
da última quinta-feira

Jogo Sujo

Pra chegar a presidência do
Clube Monte Líbano, é preciso
mais do que votos, tem que ter
bons princípios, não apenas
de quem vai sentar na cadeira
principal, mas também de
quem vai ficar ao lado. Quem
não admite o bom combate,
pode até vencer o pleito, mas
não merecerá a vitória. Em
sociedade tudo se sabe.

Glorias Vãs

Thaís Machado, jornalista, ganhou
idade nova ontem. Parabéns!

Oxalá o clima de armistício entre os poderes em Brasília perdure.
O momento não é de guerra. Com efeito, neste caos, ao vencido
resta o ódio ou a compaixão; ao vencedor, além das batatas,
sobra o coronavírus. Não é possível: um atleta que se cuida como
o Bolsonaro não pode estar com COVID. Deve ser uma gripezinha.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
EMPENHOS 9106/20 E 9200/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
EMPENHO 10843/20
Notiﬁco derradeiramente os representantes legais das contratadas, para entregarem 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 adequação na equipe de atendimento externo, encaminhar os documentos necessários
para solicitar autorização para que o colaborador possa
dirigir os veículos oﬁciais. Considerando Anexo I do TR, item
3.3, subitens 3.3.4 e 3.3.5.
Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a APRESENTAR O DOCUMENTO SOLICITADO 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
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2018
INSTRUMENTO DE CONTRATO PRE/0060/18
RECORRENTE: ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA
ASSUNTO: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Acolho as manifestações da Gerência de Gestão de Contratos e decido pelo INDEFERIMENTO do pedido da empresa,
devendo manter as decisões prolatada em 20/06/20, ﬁcando
esgotado todos os recursos no âmbito Administrativo. Profª
Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educação
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratiﬁcação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 47/20
Contratada: José Carlos Bin
OBJETO: Locação do imóvel situado a Av. Alfredo Antônio
Oliveira, 1841 – Salão 06 – Jd. Planalto – Nesta, sob matrícula nº 36.440. Fund. Art. 24, X, da L.F 8.666/93. SMTE.
Edemilson A. Favaron.
ERRATA
Publicação do dia 08.07.2020 ref. ATA 0463/20 – GUSTAVO
NICOLINO.
Onde se lê: PE Nº739/2020
Leia-se: PE Nº739/2019
ERRATA
Publicação do dia 08.07.2020 ref. ATA 0464/20 – ALFALAGOS LTDA.
Onde se lê: PE Nº712/2020
Leia-se: PE Nº712/2019
ERRATA
Publicação do dia 08.07.2020 ref. ATA 0465/20 – ALFALAGOS LTDA.
Onde se lê: PE Nº715/2020
Leia-se: PE Nº715/2019
ERRATA
Publicação do dia 08.07.2020 ref. CC 04/2020 – CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Onde se lê: COC/0020/20
Leia-se: COC/0023/20
EXTRATO
7° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 719/19 CONTRATO: PRE/0101/19
CONTRATADA: DFA Della Fattoria Alim. Ref. Eireli
Fica suspenso parcialmente pelo prazo de 60 dias de acordo
com Memorando 020/20 e 032/20 e o art. 78, XIV da Lei
8.666/93 o contrato supramencionado em razão do Dec.
Estadual 64881/2020 e 64994/20 e os Dec. Municipais
18554/20, 18571/20 e 18559/20 e a LF 13987/20.SMAA.

Antonio P.P.Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2020
ATA Nº 0469/20
CONTRATADA: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners – Valores
Unitários – Item 43 – R$200,00; Item 44 – R$200,00; Item
45 – R$200,00; Item 46 – R$200,00 - SMA – Luís Roberto
Thiesi– Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES
NAS AVENIDAS SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA SOBRE O CÓRREGO PIEDADE, AMÉRICO AGRELLI SOBRE
O CÓRREGO SÃO PEDRO, NOÉ GONÇALVES DE SOUZA
SOBRE O RIO PRETO E NA RUA CHIRALA ABRAHÃO
SOBRE O CÓRREGO FELICIDADE – SEC. MUN. OBRAS.
Tendo em vista questionamento lançado e, em razão de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Obras, a Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os interessados a suspensão “sine die” do processo supra mencionado.
A retomada do processo, quando autorizada pela Secretaria
Municipal de Obras, será comunicada através de publicação
na imprensa oﬁcial. Publique-se, por extrato, para ciência
dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de
Compras e Contratos – Presidente da C.M.L.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2019
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade,
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o
seu objeto a favor de: Conhidro Construção Eireli EPP. Sueli
Petronília Amâncio Costa - Sec. Mun. de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 196/2020 – Processo n.º
11.814/2020
Objeto – Aquisição de veículo (ônibus) para a rede de
serviços do sistema único da assistência social. Secretaria
Municipal do Assistência Social. Sessão pública realizada
on-line com inicio dia 26/06/2020, sendo adjudicado o item à
empresa declarada vencedora: MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA. A MOREIRA GONÇALVES ME: item
1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - Secretária Municipal de Assistência Social.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
122/2020 – PROCESSO Nº 11.350/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o
dia 10/07/2020 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos.
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II SUL
-BOM JARDIM – (RUA JOSÉ POLACHINI SOBRINHO 575)
– SEC. MUN. SAÚDE. A Comissão Municipal de Licitações,
acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, que é utilizado como razões de decidir e
passa a fazer parte integrante desta decisão, e prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado: RAC CONSTRUÇÕES RIO
PRETO LTDA ME R$ 93.119,00 - 2º Colocado: MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP R$ 102.503,02 - 3º Colocado: CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 105.135,10 - 4º Colocado:

MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 111.933,42 - O
inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do
processo a disposição dos interessados. Publique-se para
ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD
NORTE (RUA JOAQUIM ROSA DOS SANTOS, ESQ. AV.
JAGUARÉ, VL. CLEMENTINA) – SEC. MUN. SAÚDE. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, que é utilizado
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante
desta decisão, e prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado:
RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME R$ 92.712,91
- 2º Colocado: CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 104.255,15 - 3º
Colocado: MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP
R$ 109.911,52 - 4º Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES
EIRELI R$ 111.095,41 - O inteiro teor dessa decisão se acha
encartada nos autos do processo a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 232/2020, PROCESSO 12.118/2020, objetivando o
Registro de preços para aquisição de dietas industrializadas
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.
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° 238/2020, PROCESSO 12.145/2020, objetivando
o Registro de preços para aquisição de sabonetes líquidos 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° 243/2020, PROCESSO 12.167/2020, objetivando o
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios
(achocolatado, açúcar, arroz e outros) para atendimento
das unidades escolares da rede municipal de ensino, assim
como de outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/07/2020, 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.
Empresa Municipal de Urbanismo de São José Do Rio
Preto – EMURB
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 011/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: LUMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
OBJETO: Locação de 01 (um) veículo automotor, caminhão
tipo pipa, reservatório com capacidade de 08 m³ (oito metros
cúbicos), com bomba de alta vazão e mangueiras acopladas, para atender as necessidades da Emurb.
VALOR MENSAL: R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais)
VALOR ANUAL: R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos
reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será por 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 011/2020; Lei Federal
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São José do Rio Preto, quinta-feira
09 de julho de 2020

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº
123/2006 e Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
São José do Rio Preto-sp, 07 de julho de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
28/2020 – PROCESSO SICOM 3135/2020
Objeto: Registro de preços para fornecimento de 120.000
kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS
7782-50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de
900 kg (novecentos quilogramas) para uso na desinfecção
do eﬂuente ﬁnal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro
liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de
propriedade do SeMAE de São José do Rio Preto/SP.
Sessão pública realizada on line no dia 03.07.2020, sendo
adjudicado o objeto à vencedora SABARÁ QUÍMICOS E
INGREDIENTES S.A. para o item. A íntegra da sessão está
disponível no “Portal de Compras”.
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
28/2020 – PROCESSO SICOM 3135/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 07.07.2020 – Nicanor Batista Júnior
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
29/2020 – PROCESSO SICOM 3147/2020
Objeto: Aquisição de 01 (um) Conjunto Motobomba à Diesel,
Cabinado, para bombeamento de resíduos sólidos, montados em quadro chassi com cabine antirruído e com gancho
para içamentos, todos com assistência técnica nacional.
Sessão pública realizada on line no dia 01.07.2020, sendo
adjudicado o objeto à vencedora ITUBOMBAS LOCAÇÃO
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para
o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras”.
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
29/2020 – PROCESSO SICOM 3147/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ”
São José do Rio Preto, 07.07.2020 – Nicanor Batista Júnior
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 08.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
09/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA
“A CAMINHO DA LUZ” - AELUZ, 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
ESPÍRITA “A CAMINHO DA LUZ” - AELUZ, neste ato representada por seu Presidente Rodrigues Ferreira, 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 61/2017 publicado em 13/06/2017,
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$ 531.122,08 (quinhentos e trinta e
um mil, cento e vinte e dois 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
___________________________________
Rodrigues Ferreira
Associação Espírita “A Caminho da Luz” - AELUZ
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
11/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO ANJO DA
GUARDA, 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

Jornal
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO ANJO
DA GUARDA , neste ato representada por seu Presidente
Bruno Carlos Voltani, 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 47/2017
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$ 456.501,11 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e um reais e onze 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
___________________________________
Bruno Carlos Voltani
Associação Anjo da Guarda
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
12/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CASA DA CRIANÇA, 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 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CASA DA CRIANÇA, neste ato representada por
seu Presidente José Aparecido Ciocca, 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 68/2017 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$ 749.658,33 (setecentos e quarenta
e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três
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
___________________________________
José Aparecido Ciocca
Casa da Criança
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
13/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A CASA DA FRATERNIDADE, 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 CASA DA FRATERNIDADE, neste ato representada por seu Presidente
Pedro Lucio de Salles Fernandes, 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 53/2017 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$ 604.795,05 (seiscentos e quatro

mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinco 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
___________________________________
Pedro Lucio de Salles Fernandes
Casa da Fraternidade
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
14/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A CASA DE EURÍPEDES,
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 CASA DE
EURÍPEDES, neste ato representada por seu Presidente
Jair Martins Contente 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 48/2017
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$ 820.056,74 (oitocentos e vinte mil,
cinquenta e seis reais e setenta 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 Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Jair Martins Contente
Casa de Eurípedes
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
15/2019, 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 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
DAS DAMAS DE CARIDADE, neste ato representada por
seu Presidente 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 51/2017 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$ 922.481,80 (novecentos e vinte e
dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta 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
___________________________________

São José do Rio Preto, quinta-feira
09 de julho de 2020

Jornal
Ricardo Augusto Diogo Sanches
Associação das Damas de Caridade
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
16/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ESCOLA VIVA BEATRIZ
DA CONCEIÇÃO, 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 ESCOLA VIVA
BEATRIZ DA CONCEIÇÃO, neste ato representada por seu
Presidente Ururahy Botosi Barroso, 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 58/2017 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$ 1.430.948,59 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, novecentos e quarenta e oito reais e
cinquenta 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
___________________________________
Ururahy Botosi Barroso
Escola Viva Beatriz da Conceição
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
23/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO PARAÍSO, 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, 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$1.352.000,00 (um milhão, trezentos
e cinquenta e dois 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
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
17/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA
RANCHO DE LUZ “PAULINO GARCIA”, 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
ESPÍRITA RANCHO DE LUZ “PAULINO GARCIA”, neste
ato representada por sua Presidente Eurides Garcia Garcia,
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 49/2017 publicado em 31/05/2017,
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$ 676.102,00 (seiscentos e setenta e
seis mil, cento e dois 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
___________________________________
Eurides Garcia Garcia
Associação Espírita Rancho de Luz “Paulino Garcia”
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
18/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO RENASCER, 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 RENASCER, neste ato representada por seu Presidente Aparecido Ferreira Pacheco, 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 55/2017
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$ 944.199,28 (novecentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e vinte 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
___________________________________
Aparecido Ferreira Pacheco
Associação Renascer
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
20/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU, 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 o INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU, neste ato representado
por sua Presidente Ademilde Barbosa da Silva, doravante
denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no
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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 34/2017 publicado em 19/04/2017,
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$ 265.400,00 (duzentos e sessenta
e cinco mil e quatrocentos 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
___________________________________
Ademilde Barbosa da Silva
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
22/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E CÁRITAS DIOCESANA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 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 CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, neste ato representada
por seu Presidente Natalício Nascimento 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 216/2017 publicado em 03/10/2017,
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$ 537.223,47 (quinhentos e trinta
e sete mil, duzentos e vinte e três 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
___________________________________
Natalício Nascimento dos Santos
Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
04/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
– UNIDADE ELDORADO, 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 ELDORADO, 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 nº 65/2017 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$ 1.438.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e oito 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 cláusu-
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São José do Rio Preto, quinta-feira
09 de julho de 2020

las 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 Eldorado
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
24/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O CENTRO SOCIAL DO
PARQUE ESTORIL, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR
O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA
DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ JULIETA.
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 SOCIAL
DO PARQUE ESTORIL, neste ato representada por seu Presidente Manoel da Silva Neves Filho, 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 235/2017 publicado em 10/11/2017, 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$ 2.039.750,19 (dois milhões, trinta
e nove mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove 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
___________________________________
Manoel da Silva Neves Filho
Centro Social do Parque Estoril
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
06/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO PARAÍSO –
UNIDADE TALHADOS, 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 TALHADOS, 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$ 637.000,00 (seiscentos e trinta e
sete 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 Talhados
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

Jornal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
08/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
– UNIDADE NUNES, 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 NUNES, 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$778.000,00 (setecentos e setenta e
oito 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 Nunes
Testemunhas:
1.__________________________________
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Sindicância Administrativa instaurada pela Secretaria Municipal de
Administração, por meio da Portaria nº 618, de 07 de outubro
de 2016, para apuração dos fatos relatados nos Internos nº
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/2016, do Departamento de Gestão de Patrimônio Mobiliário, e por decisão
do Senhor Secretário Municipal de Administração, NOTIFICA
as entidades de Assistência Social Formosa (EEI Formosa),
Instituto Espírita Nosso Lar (EEI IELAR), Centro Comunitário
“A Grande Familia do Cristo Rei (EEI Irmã Izaltina Maria e
EEI Márcia Afﬁni Bagdasaryan), Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Czestochowa (EEI Maria Ines Arnal),
Sociedade Amigos do Bairro Parque Estoril (EEI Maria Marcolina da Costa Faria), e Cáritas da Paróquia Nossa Senhora
das Graças (EEI Santa Catarina Laboré), para que, no prazo
de 10 (dez) dias, efetuem o ressarcimento ao Erário Público
Municipal, os valores devidamente atualizados dos bens não
localizados com a respectiva depreciação, realizada pelo
Departamento de Gestão de Patrimônio, considerando que
houve negligência quanto aos bens móveis que lhes foram
cedidos pelo Município.
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2020.
Márcio Alves
Assessor de Secretaria

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Comunicado de Levantamento Documental
Regularização Fundiária Urbana núcleo SÃO PEDRO – VILA
AZUL
Edital nº 014/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o
presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que
o núcleo urbano informal denominado SÃO PEDRO - VILA
AZUL objeto de regularização fundiária urbana, estando em
fase de Identiﬁcação de Ocupantes dos lotes, que a Secretaria de Habitação estará desenvolvendo atividades em campo
no PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2020, DAS 9:00HS
AS 11:00HS e no PERÍODO DE 20 A 24 DE JULHO DE
2020, DAS 14:00HS AS 16:00HS, para ﬁns de comprovação
de posse de cada lote.
Os ocupantes/possuidores que não forem identiﬁcados no
prazo estipulado, deverão comparecer até 31 julho de 2020,
na Sede da Associação do loteamento, sito a Rua João Daniel Navarrete, 136 - Estância São Pedro – Vila Azul.
INFORMAÇÕES pelo Telefone/WhatsApp (17) 3211-5560 ou
e-mail: smhab@riopreto.sp.gov.br
Em São José do Rio Preto, ao 09 dia do mês de Julho de
2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação
Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1898-1
Fica notiﬁcado, Mario Cangerana Filho, compromissário do imóvel sito à Rua Rubens Cardoso Machado ,
quadra 01, lote 04, Residencial das Américas, que em virtude
de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1898-1 emitido em
24/06/2020, assinado pelo ﬁscal Moisés Augusto de Lima
Aziz, tratando de obra desrespeitando a Lei de Zoneamento em vigor e/ ou projeto aprovado, em desacordo com as
Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, de que deverá recolher

aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a contar
desta publicação, a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos
e dois reais e quarenta centavos), uma vez que o referido
Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa de Correios e
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR JU 83762262 3
BR, acusando "endereço insuﬁciente".
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2020.
Moisés Augusto de Lima Aziz.
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5759/2020
Fica notiﬁcada, Vanussa Aparecida de Carvalho
Basso, proprietária do imóvel sito à Rua Luiz Antônio da
Silveira nº 1470, lote 06, quadra 36-A, Bairro Boa Vista, que
em virtude de ter sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº
5759, datada em 27/05/2020, assinada pelo ﬁscal Rodrigo
André Morsillo, tratando de obra em fase de cobertura, em
desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto
aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92,
5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU
81006946 9 BR acusando “não procurado”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 08 de julho, 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 06/2020–SMS - INSTRUMENTO
DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: Transferência de recursos do Ministério da Saúde
para auxílio ﬁnanceiro emergencial às santas casas e aos
hospitais ﬁlantrópicos sem ﬁns lucrativos, que participam de
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no
exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de
forma coordenada no controle do avanço da pandemia da
Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria MS/GM nº
1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448,
de 29 de maio de 2020; que impõem a aplicação dos recursos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em ações
desenvolvidas pelo HOSPITAL.
VALOR GLOBAL: O valor global estimado para a execução
deste convênio será de R$ 3.759.675,53 (três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco
reais e cinquenta e três centavos), conforme o especiﬁcado
no Plano de Trabalho proposto pela Entidade.
PRAZO: O presente convênio terá vigência da data de
sua assinatura até o dia 30/11/2020, podendo, de comum
acordo, mediante termo aditivo, haver alteração, dentro dos
limites legais.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº
8.080/1990, Art. 199, § 1º da CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 08 de julho de 2020.
Pela Secretaria Municipal de Saúde, Aldenis Albaneze Borim; pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
José do Rio Preto, José Nadim Cury.
EXTRATO: CONVÊNIO Nº 07/2020-SMS - QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: Transferência de recursos do Ministério da Saúde
para auxílio ﬁnanceiro emergencial às santas casas e aos
hospitais ﬁlantrópicos sem ﬁns lucrativos, que participam de
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no
exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de
forma coordenada no controle do avanço da pandemia da
Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria MS/GM nº
1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448,
de 29 de maio de 2020; que impõem a aplicação dos recursos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em ações
desenvolvidas pelo HOSPITAL.
VIGÊNCIA: O presente convênio terá vigência da data de
sua assinatura até o dia 30/09/2021, podendo, de comum
acordo, mediante termo aditivo, haver alteração, dentro dos
limites legais.
VALOR: O valor global estimado para a execução do presente convênio importa em R$ 2.135.325,58 (dois milhões,
cento e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais
e cinquenta e oito centavos), conforme o especiﬁcado no
Plano de Trabalho.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal cº
8.080/1990, CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 08 de julho de 2020.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pelo HOSPITAL DR.
ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, Grácio Tomaz Saturno.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.372 DE 08 DE JULHO DE 2020
REVOGA, a designação para prestarem serviços à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo
8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, dos servidores adiante elencados, a fim de que
retornem às suas Secretarias de origem, conforme os efeitos especificados:
DATA DE
SERVIDOR(A)
PORTARIA
SECRETARIA ORIGEM
RETORNO
ALINE MARIA BARRETO PORTARIA Nº 34.356
EDUCAÇÃO
08/07/2020
DA SILVA
DE 26/06/2020
PORTARIA Nº 34.356
PROCURADORIA GERAL DO
DE 26/06/2020
MUNICÍPIO
STEFANY CRUZ DA SILVA
29/06/2020
(conforme Portaria de Relotação nº
34.354 de 26 de junho de 2020)
THAISE MORBECH DA
PORTARIA Nº 34.356
EDUCAÇÃO
01/07/2020
SILVA
DE 26/06/2020
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

