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A inscrição é totalmente vir-
tual e pode ser feita pelos sites 
das instituições. O Centro Paula 
Souza, responsável pela admi-
nistração das FATECs e da ETECs 
decidiu não aplicar a prova seleti-
va. Este ano, a seleção será feita 
por meio de análise do histórico 
escolar dos candidatos.Pág. A2

Terminam nesta 
sexta as inscrições 
para Fatec e ETEC

Secretario de Saúde, Alcides 
Borin, salienta que, na visão 
dele, a lei seca ajudou a acabar 
com as aglomerações que es-
tavam acontecendo nos postos 
de combustíveis e nos bares da 
cidade.                   Pág. A2

“Lei Seca está atingindo 
o objetivo de acabar 
com aglomerações”, 

diz secretário

Aumento de leitos 
hospitalares deve 
manter Rio Preto 
na Fase Laranja

Pág. A4

Treze ex-
vereadores 

querem voltar 
para o Legislativo

                                     Pág. A3

Arquivo DHOJE

STF acata recurso e supermercados 
fecham no fim de semana em RP

Para Edinho Araújo (MDB), a decisão tomada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) reforça a importância do decreto que limitou o funcionamento do setor 
para conter o contágio por Covid-19.                                                                                                                                                                  Pág. A3

DECISÃO JUDICIAL

Deic esclarece homicídio e suspeito é preso no Maranhão
O homem é apontado pela 1ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios da DEIC (Divisão Especializada de Investigações 
Criminais) como suspeito do assassinato do jovem Guilherme Martins, de 19 anos, no dia 19 de maio, em Rio Preto.  Pág. A4

A fábrica estava instalada em um galpão e era bem estrutura-
da, com capacidade para trabalhar em larga escala. Os policiais 
chegaram até o local após uma denúncia anônima. Os agentes da 
PF prenderam o proprietário da fábrica e recolheram 15 mil litros 
de álcool em gel. A fábrica movimentava cerca de R$ 210 mil por 
semana.                                                                         Pág. A4

Polícia Federal fecha 
fábrica clandestina 

de álcool gel
Empresa vendia o produto para hospitais e supermercados

CATANDUVA

Fernando Roberto/ MIRASSOL

Pág. A5
Mirassol empata com o Água Santa na volta do Paulistão

Resultado da partida ainda não garante o Leão na próxima fase do Campeonato Paulista

Segundo a Secretaria de 
Saúde, os testes não são para 
a população em geral, mas sim 
para trabalhadores da saúde, 
da Guarda Municipal, funcio-
nários do transporte público, 
pacientes assintomáticos e 
detentos.                Pág. A5

Rio Preto irá 
fazer mais 27,8 
mil testes para 

Covid-19

Divulgação

Divulgação
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de julho de 2020 POLÍTICA

Para secretário de Saúde, aglomerações 
diminuíram em Rio Preto com a Lei Seca

O secretário de Saúde, 
Aldenin Borin, afirmou que a 
Lei Seca que está em vigor na 
cidade desde a semana passa-
da está mostrando resultados 
positivos no que diz respeito 
ao combate das aglomerações. 
O objetivo é reduzir o contágio 
da Covid-19, que está em uma 
crescente em Rio Preto.

Borin salienta que, na visão 
dele melhorou muito, acaban-
do com as aglomerações que 
estavam acontecendo nos 
postos de combustível e bares 
da cidade.

“O nosso problema é as 
aglomerações”, salientou o 
secretário que afirmou que com 
o decreto 18.636/2020 a situa-
ção foi amenizada e em muitos 
casos acabou por completo.

Lei Seca – O regramento 
só permite à venda de bebidas 
alcoólicas nestes estabeleci-

mentos de segunda a sexta-feira 
das 6h às 20h.

Proibição – Por sua vez, das 
20h às 6h, de segunda a sex-
ta-feira, fica proibida a venda. A 
proibição se estende para as 24 
horas do sábado e do domingo.

O decreto 18.636 definiu 
também que estes estabele-
cimentos não poderão fazer a 
vendas dentro dos horários e 
dias proibidos nem mesmo pelo 
sistema delivery ou drive thru. A 
normativa tem validade até o dia 
30 de julho.

Fiscalização – A fiscalização 
será feita pelos fiscais da Vigi-
lância Sanitária e com o apoio 
da GCM (Guarda Civil Municipal) 
e da PM (Policia Militar), sobre-
tudo aos fins de semana.

Denuncias – Denúncias 
sobre o descumprimento da Lei 
/Seca podem ser feitas à GCM 
(Guarda Civil Municipal) pelo 
telefone 153.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Com Lei Seca e supermercados fechados houve 
queda de 16,7% do uso do transporte urbano

A Lei Seca e o fechamento 
dos supermercados e hiper-
mercados em Rio Preto no 
último sábado (18) refletiu 
em uma queda de 16,7% de 
pessoas utilizando o transpor-
te coletivo da cidade.

Segundo dados divulgados 
nesta quinta-feira (23) pelo 
secretário de Saúde, Aldenis 
Borin, no sábado anterior, 11 
de julho, 20.649 passageiros 
usaram o transporte coletivo 
contra 17.193 registrados no 
dia 18.

Com isso, eles salientam 
que a decisão tomada pela 
Prefeitura de proibir a venda 
de bebidas alcoólicas aos 
finais de semana e manter 
os supermercados fechados 
ajudam na redução das aglo-
merações.

Lei Seca – O regramen-
to só permite à venda de 
bebidas alcoólicas nestes 
estabelecimentos de segunda 
a sexta-feira das 6h às 20h.

Proibição – Por sua vez, das 
20h às 6h, de segunda a sexta-
-feira, fica proibida a venda. A 
proibição se estende para as 24 
horas do sábado e do domingo.

O decreto 18.636 definiu 
também que estes estabele-
cimentos não poderão fazer a 
vendas dentro dos horários e 
dias proibidos nem mesmo pelo 
sistema delivery ou drive thru. 
A normativa tem validade até o 
dia 30 de julho.

Sérgio SAMPAIO

Mini-lockdown – No que diz 
respeito à redução relacionada 
ao mini-lockdown (domingo a 
terça-feira) houve quede de 
15% em média e no balanço 
global pegando todos os dias 
da semana a queda foi de 7% 
segundo o secretário de Saúde.

Horários de funcionamen-
to mini-lockdown:

Comércio de rua: das 10 

Cláudio LAHOS

Prefeitura vai criar 2 
bolsões de estacionamento 

com 68 novas vagas

Da REDAÇÃO

O primeiro bolsão terá 44 
vagas para veículos 

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Gerais, informou que 
vai construir dois bolsões de 
estacionamento no bairro São 
Deocleciano e na avenida Mi-
guel Dahma.

O primeiro bolsão terá 44 
vagas para veículos e será 
feito em frente à Igreja Nossa 
Senhora do Brasil e da UBSF do 

São Deocleciano. Serão investi-
dos R$ 85 mil reais. O segundo 
bolsão será feito em frente ao 
condomínio Gaivota I e terá 24 
vagas de estacionamento. O 
valor será de R$ 65 mil reais. 
Ambas as áreas foram obtidas 
por meio de parceria com a 
CPFL que cedeu os terrenos 
por onde passam linhas de 
transmissão.

Com a criação das 68 vagas, 
a prefeitura espera acabar com 
o problema da falta de esta-
cionamento e aglomeração de 
veículos, em especial, na região 
da UBSF do São Deocleciano. O 
término das obras está previsto 
para outubro deste ano.

Comerciantes estão proibidos de vender bebidas alcoólicas durante todo final de semana e das 20h às 6h de segunda a sexta-feira

TRÂNSITO ÔNIBUS URBANOS

ATENÇÃO, ESTUDANTES FATEC Rio Preto e ETEC Philadelpho 
inscrições terminam nesta sexta

As inscrições para o vesti-
bular da FATEC Rio Preto e do 
Vestibulinho da ETEC Philadel-
pho Gouvêa Netto se encerram 
nesta sexta-feira (24), às 15 
horas.

Em ambos, as inscrições 
são exclusivamente virtuais 
pelos sites: www.vestibularfa-
tec.com.br (FATEC Rio Preto) e 
www.vestibulinhoetec.com.br 
(ETEC Philadelpho).

Analise de Histórico – Por 
conta da pandemia da Co-
vid-19, o Centro Paula Souza, 
responsável pela administração 
das FATECs e da ETECs em 
todo o Estado de São Paulo, 
decidiu não aplicar a tradicional 
prova seletiva presencial. Este 
ano, em ambas às instituições, 
será feita a seleção por meio 
da análise do histórico escolar 
dos candidatos, na qual será 

considerado o histórico escolar 
do ensino médio do candidato, 
focando em duas disciplinas: 
Matemática e Língua Portu-
guesa.

Anexar documentos – O 
candidato deve anexar seu 
histórico escolar no momento 
da inscrição e, por meio deste 
documento, será feita a classi-
ficação dos aprovados. Caso o 
candidato esteja encontrando 
dificuldade para conseguir o do-
cumento – podem ser anexados 
boletins escolares que poderão 
ser analisados.

A FATEC Rio Preto oferece 
vagas para três cursos:

Informática para Negócios – 
turmas manhã e noite, 40 vagas 
por turno.

Agronegócio – turmas ma-
nhã e noite, 40 vagas por turno.

Análise e Desenvolvimento 

Sérgio SAMPAIO

Guilherme BATISTA

às 16 horas – de quarta a sá-
bado – (domingos, segundas e 
terças-feiras fechado);

Shoppings: das 13 às 19 
horas – de quarta a sábado – 
(domingos, segundas e terças-
-feiras fechado);

Serviços: das 9 às 15 horas 
– de quarta a sábado – (domin-
gos, segundas e terças-feiras 
fechado).

Sérgio SAMPAIO

Houve queda do número de usuários do transporte coletivo no último final de semana

TRABALHO
Balcão de 

Empregos oferece 
539 vagas

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
quinta-feira (23) está ofere-
cendo 539 vagas de trabalho. 
Entre elas: consultor de vendas 
(20), operador de caixa (20), 
açougueiro (11), repositor (14), 
operador de empilhadeira (11), 
florista (10), fotógrafo comercial 
(10), ajudante de depósito (10), 
confeiteiro (10), instalador de 
cortinas (10), entre outros.

Embora o atendimento pre-
sencial no Poupatempo e na 
Prefeitura Regional Norte te-
nham sido suspensos, o Balcão 
de Empregos da Prefeitura de 
Rio Preto continua funcionan-
do. Os interessados podem se 
cadastrar por meio do site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoempre-
gos. Por ele, os trabalhadores 
podem enviar currículos e se 
candidatar às vagas, assim 
como os contratantes podem 
anunciar as oportunidades.

Vinicius LIMA

Divulgação

de Sistemas – turma tarde – 40 
vagas.

A ETEC Philadelpho Gou-
vêa Netto oferece 11 cursos:

Administração – 40 vagas/
noturno;

Contabilidade – 40 vagas/
noturno;

Desenvolvimento de Siste-
mas – 40 vagas/noturno;

Edificações – 40 vagas/
noturno;

Eletrônica – 40 vagas/no-
turno;

Eletrotécnica – 40 vagas/
noturno;

Finanças – 40 vagas/no-
turno;

Mecânica – 40 vagas/no-
turno;

Prótese Dentária – 40 va-
gas/noturno;

Recursos Humanos – 40 
vagas/noturno; e

Enfermagem – 40 vagas/
tarde.
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Mosca azul
É extensa a lista de ex-vereadores que vai disputar as 

próximas eleições com o objetivo de voltar a ocupar uma 
cadeira na Câmara: Márcio Larranhaga (PP, foto), Dinho 
Alahmar, Oscarzinho Pimentel, Carlão do JC, Nélson Ohno, 
César Gelsi, Eni Fernandes, Márcio Ladeia, Alberto Andaló 
(filho do saudoso prefeito Andaló), João Paulo Rillo, Walter 
Farath, Manoel Coceição e Alessandra Trigo. Mostra que, 
depois que o político é picado pela mosca azul, é difícil de 
abandonar a essência de um parlamentar, que é a arte da 
dialética. Sempre é bom lembrar que a lista pode crescer!

Saudosos
A lista de ex-vereadores 

que morreram nos últimos 
quatro anos também é exten-
sa: Eduardo Piacenti, Alcides 
Zanirato, José Veneziano, 
Alberto Targas Filho, o Targui-
nha, e Alberto Olivieri Filho. 
Caso estivessem vivos, até 
dá para arriscar que Piacenti 
e Zanirato estariam no páreo 
para concorrer novamente a 
uma cadeira na Câmara. Os 
demais já haviam desistidos 
de disputar o processo elei-
toral. Lurdinha Barbosa, que 
foi assessora por 16 anos 
do então vereador Piacenti, 
deve herdar parte dos votos 
do eleitorado dele.

Triste  
Geraldo Alckmin (PSDB) sempre passou imagem de 

político simples e sério, tanto nas entrevistas que con-
cedia à imprensa, quanto nos seus discursos. Agora, foi 
denunciado pelo MPE de falsidade ideológica e lavagem 
de dinheiro. Alckmin teria recebido R$ 11,3 milhões da 
Odebrecht nas campanhas de 2010 para governador e na 
disputa pela reeleição em 2014, sem declarar à Justiça 
Eleitoral. A acusação é séria, porque envolve esquema 
nada lícito da empreiteira e atos ilícitos como o uso de 
‘doleiros’ para dificultar o rastreamento do dinheiro. Seria 
mais um tucano a cair do muro? Triste!

Braço forte
Mais um motivo para 

apostar em uma coligação 
entre o PSDB/PSB é o fato 
de o ex-chefe de gabinete 
Alex Carvalho ter se filiado ao 
partido tucano para disputar 
uma cadeira na Câmara. 
Braço forte de Valdomiro, 
Alex poderá ter peso na de-
cisão de fechar acordo para 
apoiar a pré-candidatura de 
Renato Pupo (PSDB) para 
prefeito. O ponta pé inicial já 
foi disparado pelo coordena-
dor de campanha de Pupo, 
o tucano Roberto Perosa. 
O resultado final das trata-
tivas, no entanto, só será 
conhecido nas convenções 
partidárias.

Incansável
No intervalo das eleições 

municipais entre 2016 até a 
deste ano, dois ex-prefeitos 
também morreram: Manoel 
Antunes e Wilson Romano 
Calil. Mané, como era cha-
mado, se tivesse vivo e com 
saúde, provavelmente esta-
ria empenhado articulando a 
sua pré-candidatura para ser 
prefeito novamente de Rio 
Preto, cargo que ocupou por 
10 anos em dois mandatos. 
Incansável, Mané, quando 
estava em campanha, re-
juvenescia, mostrava uma 
vitalidade que suplantava 
candidatos mais jovens. Wil-
son Calil já havia pendurado 
a chuteira.

Permanecer
A expectativa do governo 

Edinho Araújo (MDB) é que 
Rio Preto permaneça na fase 
laranja no anúncio a ser feito 
hoje pelo governador João 
Dória (PSDB). O trunfo para 
não regredir para a fase 
vermelha, mais restritiva, 
foi aumentar mais 40 leitos 
para atender pacientes com 
Covid-19, já que as infec-
ções têm crescido.  Mais: 
o presidente do STF, Dias 
Toffoli, suspendeu liminar 
do TJ-SP, portanto, os su-
permercados devem fechar 
no próximo fim de semana, 
em Rio Preto, para comba-
ter o vírus. O povo precisa 
colaborar!

Ostracismo
Apesar de correligionários 

do Valdomiro Lopes (PSB) 
torcerem para que ele dis-
pute as próximas eleições, 
o ex-prefeito quer mesmo 
é ocupar uma cadeira na 
Câmara Federal. A possi-
bilidade existe, basta que 
um deputado da coligação 
formada em 2018, da qual 
Valdomiro fez parte, se eleja 
prefeito no processo eleitoral 
em novembro. Um interlocu-
tor até comentou que o ex-
-prefeito Valdomiro aprecia 
aparecer na mídia, afinal, 
nenhum político gosta de 
ficar no ostracismo, temen-
do cair no esquecimento da 
memória do eleitor.

Arquiva/covid
O presidente do Conselho 

de Ética, Marinho das Bom-
bas (Patriota), informou que 
a denúncia por improbidade 
administrativa, proposta por 
Marco Rillo (PSOL) contra 
Anderson Branco (PL), foi 
arquivada. A decisão acon-
teceu na reunião com os 
membros Cláudia Giuli e Cel-
so Peixão, ambos do MDB, 
e Francisco Júnior (DEM). “A 
comissão chegou ao con-
senso pelo arquivamento 
denúncia”, disse. Marinho 
informou ainda que fez teste 
para Covid-19. “Estou com 
suspeita e funcionários do 
gabinete também estão com 
sintomas”, revelou.  

O presidente Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Dias Toffo-
li, derrubou nesta quinta-feira 
(23) a liminar do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, conce-
dida para a APAS (Associação 
Paulista de Supermercados), 
que liberava o funcionamento 
dos supermercados e hiper-
mercados em Rio Preto aos 
finais de semana do mês de 
julho.

Com a decisão, neste sá-
bado (25) e domingo (26) 
todos os estabelecimentos 
deste setor não poderão abrir e 
receber consumidores. O aten-
dimento pode ocorrer apenas 
por delivery.

Em sua decisão, Toffoli 
salienta que  “(…) Ante o 
exposto, defiro o pedido para 
suspender, liminarmente, os 
efeitos da decisão monocrática 
proferida nos autos do agravo 
de instrumento nº 2167853 
05.2020.8.26.0000, em trâ-
mite no Tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo, até o res-
pectivo trânsito em julgado da 
ação a que se refere. Comu-
nique-se com urgência. Após, 
notifiquem-se os interessados 
para manifestação. Na sequ-
ência, abra-se vista dos autos 
à douta Procuradoria-Geral da 
República.”.

Para o prefeito Edinho Araú-
jo (MDB), a decisão tomada 
pelo STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) endossa a importância 
do decreto 18.636/2020 que 
limitou o funcionamento dos 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

STF determina fechamento 
de supermercados neste 

final de semana

DERRUBOU LIMINAR

Decisão foi proferida pelo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal,Dias Toffoli 

Fellipe Sampaio SCO STF

Divulgação

PLANO SÃO PAULO

CONGRESSO FEDERAL

Edinho acredita que Rio Preto se 
mantém na fase Laranja

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou que com as 
medidas de aumento imediato 
na oferta de leitos de UTI e 
de enfermaria, considerados 
itens críticos na avaliação do 
Plano São Paulo, há expectati-
va pela manutenção da região 
de São José do Rio Preto na 

fase Laranja.
O secretário de Saúde, Al-

denis Borin, afirmou também 
nesta quinta-feira (23) que a 
equipe do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
está fazendo contas o tempo 
todo. “Nas nossas contas, 
a região de São José do Rio 
Preto permanecerá no Laranja” 
salientou Borin.

O oitavo anúncio do fa-
seamento será feito nesta 
sexta-feira (24) pelo governo 
do Estado. O faseamento de 
cada região dependerá da ca-
pacidade do sistema de saúde.

São considerados os fa-
tores de taxa de ocupação 
de UTIs (Unidade de Terapia 
Intensiva) por pacientes com 
Covid-19, leitos UTI Covid-19 

Sérgio SAMPAIO para cada 100 mil habitan-
tes na região e evolução da 
epidemia: número de casos, 
número de internações e nú-
mero de óbitos. Essa troca de 
fase poderá ser alterada para 
mais flexível ou menos flexível, 
conforme o cumprimento de 
cada protocolo que inicialmen-
te será feito a cada sete dias e 
posteriormente a cada 14 dias.

supermercados e hipermerca-
dos aos sábados e domingos 
em Rio Preto como forma de 
conter a proliferação do contá-
gio por Covid-19 em Rio Preto.

O prefeito salientou que 
prevaleceu a preocupação 
com a saúde pública, já que 
o município está registrando 
o aumento nos índices dos 
casos da Covid e a ocupação 
de leitos de enfermaria e UTIs.

Liberados – Os mercados 
e mercearias podem funcionar 
normalmente todos os dias.

O prefeito reforça também 
que permanece a proibição da 
venda de bebidas alcoólicas 
das 20h às 6h, de segunda 
a sexta e aos finais semanas. 
Essa foi outra estratégia adota-
da pela Prefeitura como forma 
de reduzir as aglomerações.

“A nossa expectativa é de 
que em breve possamos re-
tomar nossa economia com 
uma estabilização dos casos 
da doença em nossa cidade”, 
salientou Edinho.

APAS – A Apas (Associação 

Paulista dos Supermercados) 
vai recorrer da decisão do STF, 
segundo José Luís Sanches, 
diretor regional da APAS. A 
entidade afirmou por meio de 
nota que respeita a decisão 
do ministro e presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
Dias Toffoli, mas continuará 
exercendo a defesa da es-
sencialidade do setor. “APAS 
se manifestará nos autos do 
processo no Supremo Tribunal 
Federal e permanece aberta 
ao diálogo com a Prefeitura de 
São José do Rio Preto”.

Maia pede que governo apresente PEC 
da Reforma Administrativa este ano

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), voltou a defender 
ontem(23) que o governo enca-
minhe sua proposta de emenda 
à Constituição (PEC) sobre a 
reforma administrativa ainda 
neste ano. Segundo Maia, se o 
governo deixar para enviar a PEC 
em 2021, haverá muita pressão 

sobre a máquina pública, e a pro-
posta dificilmente será aprovada.

“Se não fizermos isso, vamos 
ter uma pressão muito grande de 
descontrole total do gasto público, 
porque, se não abrirmos, pelo 
menos nos próximos anos, um 
espaço para a redução da despe-
sa pública e melhorar a qualidade 
desse gasto, começaremos a ver 
a pressão para usar a PEC da 
Guerra para botar investimento 

para o próximo ano”, afirmou 
Maia durante videoconferência 
sobre o tema com os economistas 
Armínio Fraga e Ana Carla Abrão.

De acordo com o presidente 
da Câmara, há uma “janela” de 
12 meses para aprovar a reforma. 
Após esse período, o debate elei-
toral pode inviabilizar o processo. 
“Eu disse que temos 12 meses 
para fazer as coisas, porque, 
se apresentar uma reforma em 

Agência BRASIL 2021: esquece. A Casa revisora 
vai fazer as contas e ver que terá 
que votar no segundo semestre de 
2021. E aí, esquece, ninguém vai 
votar nada no segundo semestre 
de 2021”, afirmou. O governo, 
que ainda não encaminhou uma 
proposta de reforma adminis-
trativa ao Congresso Nacional, 
tem afirmado que a esta deverá 
incidir apenas sobre os futuros 
servidores.
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PF fecha fábrica clandestina e 
apreende 15 mil litros de álcool em gel
A Polícia Federal de Rio Preto 

fechou uma fábrica clandestina 
de álcool gel em Catanduva. Os 
policiais chegaram até o local 
após uma denúncia anônima 
feita na quarta-feira (22). Nesta 
quinta-feira (23), constataram 
que a fábrica adulterava o álcool 
em gel que era distribuído para 
estabelecimentos e unidades 
hospitalares não só na região, 
mas em todo o Brasil. O pro-
prietário da fábrica foi preso. No 
local foram apreendidos 15 mil 
litros de álcool em gel.

De acordo com informa-
ções do delegado Cristiano 
Pádua da Silva, a fábrica es-
tava instalada em um balcão 
e era bem estruturada, com 
capacidade para trabalhar em 
larga escala. Para despistar 
uma possível fiscalização, ha-
via uma placa de aluga-se na 
fachada do galpão.

“Primeiramente, parecia 
que estava desocupado, mas 
os policiais insistiram na vigilân-
cia e viram quando um homem 
abriu o portão para outro entrar, 
inclusive parecia estar vestindo 
um uniforme. Hoje, um cami-
nhão-tanque entrou e confir-
mamos as suspeitas”, contou 
o delegado Cristiano.

O flagrante contou com o 
apoio de outra equipe policial, 
além da atuação das Vigilâncias 
Epidemiológicas Municipal e Es-
tadual. No local, estavam além 
do proprietário da fábrica, mais 
cinco funcionários, sendo que 
dois deles já foram ouvidos pela 
PF. O motorista será intimado 
para prestar depoimento

O delegado Christiano con-
tou que o proprietário da fábrica 
alegou que o álcool não era para 
higienização das mãos. “O Có-
digo Penal não diferencia. É um 
álcool saneante, utilizado para 
limpeza de superfícies, inclusive 
de uso hospitalar. A gravidade é 
a mesma ou até maior porque 
se em um ambiente hospita-

lar não é possível controlar a 
porcentagem do álcool ou a 
possibilidade de fazer a limpeza 
correta, a chance de haver uma 
infecção e contaminar vários 
pacientes é obvia. Então, não 
muda a gravidade desse álcool 
em gel ou líquido não ser para a 
higienização das mãos”, explicou 
o delegado.

Não havia laboratório no local 
e a produção e o envase eram 
feitos de forma artesanal. “A vigi-
lância sanitária constatou que a 
forma como estavam distribuídos 
os maquinários era irregular e 
toda a estrutura comprometia a 
segurança dos funcionários por 
se tratar também de um material 
altamente inflamável”, ressaltou 
o delegado Cristiano, completan-
do que “o mesmo caminhão que 
carregava o álcool saneante era 
usado para transportar combus-
tível e entregar em postos”.

Outra irregularidade consta-
tada pela PF era a comerciali-
zação do álcool feita com nota 
fiscal e o endereço direcionava 
para outro local, que hoje, é 
uma casa abandonada. “Além 
disso, os rótulos eram falsos, 
com datas inalteradas, presen-
tes nos frascos, ou seja, ele 
produzia o álcool hoje, mas a 
data de fabricação que constava 
era de fevereiro deste ano ou 
novembro de 2019”, contou o 
delegado.

O dono da fabrica foi preso 
em flagrante e deve responder 
pelo crime de falsificar, corrom-
per, adulterar ou alterar produto 
destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais, previsto no artigo 
273 do Código Penal, com pena 
de 10 a 15 anos. Ele permane-
cerá a disposição da Justiça.

As Vigilâncias Sanitárias, 
a partir das notas fiscais for-
necidas pelo dono da fábrica, 
irão entrar em contato com os 
estabelecimentos que compra-
ram o produto falsificado para 
comunicar que eles adquiriam 
um produto não regulamentado 
que pode colocar a vida das 
pessoas em risco.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação Polícia Federal

VALDOMIRO PASQUAL BATISTELA, 
faleceu aos 80 anos de idade. Era viúvo da 
Sra. Hilda Carvalho Batistela e deixa os fi lhos 
Vagner, Vladimir e Valéria. Seu sepultamento 
será no dia 23/07/2020, às 16:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista. 

MAXIMINIA ALMEIDA DE GOIS, faleceu 
aos 89 anos de idade. Era solteira e deixa 
os fi lhos Flávio, Marcos, Dionísia, Regina 
e Lucimar. Seu sepultamento será no dia 
23/07/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório direto para o cemitério de Aparecida 
D’Oeste. 

ANTONIO GUERINO SOUZA, faleceu aos 
73 anos de idade. Era divorciado e deixa os 
fi lhos Silvia Helena e Luciana. Seu sepulta-
mento será no dia 23/07/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

APARECIDA CLARICE PANHOZZI, fale-
ceu aos 72 anos de idade. Era divorciado do 
Sr. Nelson Siqueira e deixa os fi lhos Fernando 
Aparecido e Junior. Seu sepultamento será 
no dia 22/07/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Ercília para o cemitério 
da Ressurreição.

JOSÉ CARLOS CERILLO DA ROCHA, 
faleceu aos 78 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Aparecida Donizete da Rocha e 
deixa os fi lhos Pedro José, Maria Cristina, 
Flávio Roberto, Alexandre Alcides, Solange 
Regina e Juliana de Paula (falecida). Seu 
sepultamento será no dia 22/07/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

CÉLIA TERESA CANDIDO DA SILVA, 
faleceu aos 62 anos de idade. Era viúva 

  FALECIMENTOS

Suspeito de homicídio em Rio 
Preto é preso no Maranhão

Um homem, de 19 anos, é 
apontado pela 1ª Delegacia de 
Investigações sobre Homicídios 
da DEIC (Divisão Especializada 
de Investigações Criminais) 
como o assassino do jovem 
Guilherme Martins, de 19 anos, 
morto no dia 19 de maio. O 
suspeito, que teve somente as 
iniciais do nome divulgadas, 
B.S.R., foi preso na Favela 
do Basílio, em São Luís, no 
Maranhão.

Ao ser baleado, Guilherme 
chegou a ligar um amigo para 
que ela avisasse a mulher dele 
que havia sido baleado. O corpo 

dele foi encontrado 10 dias de-
pois, com o auxílio de um drone, 
por policiais da Deic em um 
matagal às margens da rodovia 
Washington Luís (SP-310), en-
tre Rio Preto e Mirassol.

A Deic acredita que a mo-
tivação do crime seria disputa 
no tráfico de drogas, somado 
ao fato de Guilherme ter um 
eventual envolvimento com uma 
namorada do suspeito.

De acordo com a Polícia 
Civil, o investigado participou 
de outro homicídio, ocorrido no 
dia 16 de julho, na favela na 
qual ele estava refugiado, além 
de um latrocínio, que tinha um 
mandado de prisão, expedido 

Tatiana PIRES pelo fórum da comarca de 
Penalva (MA). A Polícia Civil do 
Maranhão cumpriu o mandado 
de prisão expedido pela Justiça 
de Rio Preto.

Ainda segundo a Deic, 
B.S.R., tem passagens por 
assaltos em 2011 e 2013 e 
tráfico de drogas em 2016, em 
Rio Preto.

A prisão temporária de B.S.R. 
foi solicitada pelo delegado Al-
ceu Lima de Oliveira Junior, 
responsável pelo inquérito. Na 
próxima fase das investigações, 
B.S.R. será ouvido sobre o homi-
cídio e serão investigados outros 
possíveis suspeitos de ter parti-
cipado da morte de Guilherme.

Guilherme BATISTA

Delegado Alceu Lima

Após 10 dias internado, 
um auxiliar de serviços gerais, 
de 39 anos, morreu, na tarde 
desta quarta-feira, 22. Cleber 
Jean Garcia sofreu um aci-
dente no último dia 11, em 
Votuporanga e, no dia seguinte 
foi transferido para o Hospital 
de Base, de Rio Preto.

Cleber Jean seguia de moto 
pela vicinal Angelo Commar, 
entre Parisi e Votuporanga, 
quando, no quilômetro 4, se 
envolveu em um acidente com 
um carro. Com o impacto, ele 
teve um dos pés decepado. 
Ele também sofreu outros 
ferimentos graves, sendo so-
corrido por paramédicos do 
Samu (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) e Corpo 
de Bombeiros.

Após 10 dias internado, 
morre vítima de 

acidente de moto

Deic desmonta esquema de 
armazenamento e distribuição de cocaína

Policiais da Divisão Es-
pecializada de Investigações 
Criminais (Deic) de Rio Preto, 
desmontaram um esquema de 
armazenamento e distribuição 
de cocaína, na tarde desta 
quarta-feira (22). Três pes-
soas foram presas e cocaína 
apreendida está avaliada em 
R$ 200 mil.

De acordo com a Polícia 
Civil, investigadores descobri-
ram que homens preparavam e 
dividiam a droga em uma casa 
no bairro Jardim Fraternidade. 
Em seguida, era feita a distri-
buição para outros traficantes 
da cidade.

Os investigadores identi-
ficaram dois homens e uma 
mulher suspeitos de integra-
rem o esquema e consegui-

ram surpreendê-los enquanto 
embalavam a cocaína. Foram 
apreendidas três tijolos de 
cocaína e porções fracionadas 

Tatiana PIRES

em diversos tamanhos.
Encaminhados ao Deic, o 

trio foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas e associação.

A droga apreendida pelo Deic está avaliada em R$200 mil

INVESTIGAÇÃO

TRÁFICO PRESO

BRIGA Ex-marido impede entrada 
e farmacêutica invade 

condomínio de luxo
Um empresário, de 44 

anos, procurou a Polícia Civil 
para denunciar que a ex-mu-
lher, uma farmacêutica, de 35 
anos, invadiu o condomínio 
em que ele mora, após ter 
sido negada a sua entrada. 
Para isso, a mulher quebrou 
a cancela da portaria. O caso 
aconteceu nesta quarta-feira 
(22), no Damha 1.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o casal 
manteve um relacionamen-
to por cinco anos e tiveram 
um filho. Desde março deste 
ano, eles estão separados e 
a mulher só pode entrar no 
condomínio pela entrada de 
visitantes depois de ser anun-

ciada e liberada.
O empresário contou a 

polícia que estava almoçando 
com o filho e que em seguida 
o levaria até a casa da mãe. 
Momento em que ela chegou 
e, pelo interfone, ele não per-
mitiu  sua entrada. A mulher, 
então teria quebrado a cancela 
da portaria e ao chegar à casa 
do ex-marido riscou a lateral 
esquerda e aporta traseira do 
carro dele e também o xingou.

No local há imagens de 
segurança que o empresário 
irá apresentar no 7° Distrito 
Policial, que irá investigar o 
caso, registrado como dano, 
injúria e vias de fato. A vítima 
foi orientada sobre o prazo de 
seis meses para representar 
contra a ex-mulher.

Tatiana PIRES

A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu um pintor 
de parede, de 31 anos, por 
tráfico de drogas. Ele ten-
tou fugir, mas foi detido e 
cuspiu 12 porções de cra-
ck que escondia na boca. 
O flagrante aconteceu nes-
ta quarta-feira (22), no 
Jardim das Oliveiras.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, os poli-
ciais faziam patrulhamento 
de rotina quando avistaram 
um homem em atitude 
suspeita caminhando pela 
rua Antonio da Rocha Mar-
mo, ao tentar abordar, ele 
saiu correndo e levou a 
mão à boca.

Os policiais consegui-
ram detê-lo, mas foi pre-
ciso o uso da força física. 
O suspeito, ainda segundo 
o registro policial, tentou 
resistir e um dos policiais 
caiu ao solo em cima dele, 
causando escoriações no 
crânio e face do lado es-
querdo do pintor. Neste 
momento, o suspeito cus-
piu 12 porções de crack.

Aos PMs, ele alegou 
que a droga era para seu 
consumo. No bolso da blu-
sa dele, os policiais encon-
traram R$ 10. O pintor foi 
levado para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
Norte, onde foi medicado 
e liberado. Em seguida, ele 
foi conduzido a Central de 
Flagrantes, onde foi preso 
por tráfico e encaminha-
do à carceragem do Deic 
(Divisão Especializada de 
Investigações Criminais) 
para aguardar a audiência 
de custódia.

Pintor tenta 
esconder 

porções de crack 
na boca

Tatiana PIRES

do Sr. Sidnei Antônio da Silva e deixa os 
fi lhos Lucélia Cristina e Jean Cleiton. Seu 
sepultamento será no dia 23/07/2020, às 
09:30, saindo seu féretro do velório São João 
Batista para o mesmo cemitério.

CONCEIÇÃO FERNANDES LYRA, faleceu 
aos 66 anos de idade. Era solteira e não 
deixa fi lhos. Seu sepultamento será no dia 
23/07/2020, às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

MARLEI JACINTA DE SANTIAGO, 
faleceu aos 47 anos de idade. Era solteira 
e não deixa fi lhos. Seu sepultamento será 
no dia 23/07/2020, às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Paz para 
o mesmo cemitério.

MERCEDES PEREIRA OLHE, faleceu 
aos 66 anos de idade. Era solteira e deixa 
os fi lhos Jean Lucas e Cristiane. Seu sepul-
tamento será no dia 23/07/2020, às 09:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

GINA DE SOUZA LIMA MONTEIRO, 
faleceu aos 55 anos de idade. Era casada 
com o Sr. José Geraldo Monteiro Brito e 
deixa os fi lhos José Geraldo, João Pedro 
e Gabriela. Seu sepultamento será no dia 
22/07/2020, às 20:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

JOAQUIM FERNANDES DUARTE, fale-
ceu aos 73 anos de idade. Era divorciado da 
Sra. Maria Helena da Silva Duarte e deixa o 
fi lho Eduardo José. Seu sepultamento será 
no dia 22/07/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

Segundo a PF, o álcool gel era distribuído para estabelecimentos hospitalares em todo Brasil

Morador de rua tenta matar 
jovem por invadir seu território

Uma moradora de rua, de 
26 anos, foi agredida com gol-
pes de barra de ferro durante a 
madrugada desta quinta-feira 
(23), na avenida Bady Bassitt, 
região central de Rio Preto. Ou-
tro morador de rua, de 33 anos, 
foi preso em flagrante acusado 
de ter cometido o crime.

De acordo com o  boletim 
de ocorrência, os dois tinham 
uma “rixa” em que um não 
podia “invadir o território do 
outro”. A faxineira foi até um 
posto de combustível, local que 
o autônomo determinou como 
espaço dele e, neste momento, 
ele partiu para cima da vítima, 

desferindo golpes com a barra de 
ferro na cabeça dela e também 
socos em seu rosto.

Para se defender, a vítima 
conseguiu machucá-lo com 
um pedaço de caco de vidro e 
então fugiu. A Polícia Militar foi 
acionada e localizou a barra de 
ferro utilizada na agressão.

A faxineira foi socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros e levada à 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Norte e, devido as lesões 
em sua cabeça, seria transferida 
para um hospital. Já o autônomo 
foi encaminhado para a UPA 
Tangará. Após ser medicado, o 
homem foi levado a Central de 
Flagrantes e preso por tentativa 
de homicídio.

Tatiana PIRES

Divulgação

Cláudio LAHOS

Tatiana PIRES
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A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemiológi-
ca do Departamento de Saúde, 
informou que 29 casos positivos 
de Covid-19 no município nesta 
quinta-feira (23). É o maior nú-
mero registrado em um único 
dia no município desde o início 
da pandemia.

Dentre os casos confirma-
dos, 16 foram em homens e 
13 em mulheres, com idades 
que variam de 18 a 87 anos. 
Com exceção de um homem de 
45 anos que está em internado 
na UTI do Hospital de Base, os 
demais cumprem quarentena 
em suas respectivas casa. Ne-
nhum óbito foi registrado nesta 
quinta-feira.

O município contabiliza 
2073 notificações, 338 posi-
tivos, 1516 negativos e 219 
aguardando resultado. Do total 
de positivos, há 244 curados, 
67 em quarentena, 16 interna-
dos e 11 óbitos.

Mirassol confirma 29 
casos de Covid-19 
nesta quinta-feira

Dúvidas frequentes em 
reprodução assistida

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Como funciona o processo de Embriorecepção? Quan-
do é indicado este tratamento?

O uso de embriões doados é uma excelente opção para 
casais em termos de efetividade e também é um tratamento 
muito menos desgastante, pois o embrião já está pronto, 
precisando apenas preparar o útero para seu recebimento. É 
indicado a casais que possuem dificuldades na gestação ou 
que não obtiveram sucesso em tratamentos de reprodução 
assistida anteriores com gametas próprios. Esses embriões 
normalmente são doados por casais que já tiveram filhos e 
voluntariamente aceitaram compartilhar esta alegria com ou-
tros casais. As pessoas interessadas avaliam as características 
físicas do casal doador para a aprovação.

A biópsia de embriões é realizada apenas em embriões 
frescos ou congelados também?

Pode ser realizada tanto em embriões frescos como em 
descongelados.

Quais as chances de engravidar na transferência de 
apenas 1 embrião? Existe algum cálculo que estime isso?

Depende muito da idade da mulher que gerou o óvulo, 
variando entre < 5% (mulheres com mais de 43 anos) até 
30-40% (< 30 anos).

Vale a pena fazer alguma investigação sobre a questão 
dos abortos recorrentes antes de uma nova transferên-
cia?

Qualquer investigação deve ser discutida com o seu médico 
para um bom aconselhamento; existem alguns exames úteis, 
dependendo da situação. Em geral a chance de sucesso, mes-
mo com vários abortos prévios é boa, mas depende muito da 
idade da mulher que gerou os óvulos.

Aos 35 anos, existe uma boa chance de gravidez na-
tural?

Vários fatores interferem na chance de gravidez natural: 
qualidade do sêmen, frequência sexual, regularidade da ovu-
lação, saúde das trompas e do útero.

Gostaria de saber se depois de uma histeroscopia 
cirúrgica fica mais difícil a implantação do embrião?

Não.
Fator masculino atrapalha muito nas chances de su-

cesso com FIV?
Na FIV, não precisamos de uma grande quantidade de es-

permatozoides, de forma que uma qualidade seminal abaixo 
da normalidade não afeta muito as chances de sucesso.

O médico ajuda na escolha da ficha para óvulos doados 
ou embriões doados? Como funciona?

Sim, tanto o médico quanto a equipe do laboratório auxiliam 
na escolha dos óvulos/embriões doados, baseado nas carac-
terísticas físicas dos futuros pais e dos doadores.

Pra quem tem baixa reserva é melhor fazer induções 
seguidas ou tem o mesmo resultado se fizer a cada 2 ou 
3 meses por exemplo?

Tem o mesmo resultado. O problema de demorar 2-3 meses 
para cada indução é perder muito tempo.

A aderência devido cirurgia de endometriose compro-
mete o sucesso da FIV?

Não.
Qual a possibilidade de sucesso em uma FIV de uma 

mulher de 34-35 anos?
Depende bastante da reserva ovariana. De uma forma 

geral, a chance de sucesso, considerando todos os embriões 
formados, é de aproximadamente 40-50%.

Qual a porcentagem de sucesso em uma inseminação 
artificial, contando que essa mulher esteja com o sistema 
reprodutor (ovários, tubas uterinas e útero) em perfeito 
estado?

Depende de vários fatores, como idade da mulher, tempo 
tentando engravidar, e qualidade do sêmen.

Aos 34-35 quantos embriões, no caso de uma FIV 
costuma ser implantado e qual a legislação, se houver, 
que defende essa quantidade?

Não existe legislação. Entretanto, o Conselho Federal de 
Medicina determina que: “Quanto ao número de embriões a 
serem transferidos, fazem-se as seguintes determinações de 
acordo com a idade: a) mulheres até 35 anos: até 2 embriões; 
b) mulheres entre 36 e 39 anos: até 3 embriões; c) mulheres 
com 40 anos ou mais: até 4 embriões; d) nas situações de do-
ação de ovócitos e embriões, considera-se a idade da doadora 
no momento da coleta dos oócitos. O número de embriões a 
serem transferidos não pode ser superior a quatro.“.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

Divulgação

Com mais 27,8 mil testes, Saúde 
amplia testagem em Rio Preto

Durante a live desta quin-
ta-feira (23), o secretário de 
saúde de Rio Preto, Aldenis Bo-
rim, anunciou que o município 
realizará 27.819 novos testes 
sorológicos de Covid-19 dentro 
de 40 a 60 dias, entre julho e 
agosto. Os testes foram entre-
gues pelo governo do Estado de 
São Paulo.

O público alvo são os traba-
lhadores da saúde, da Guarda-
-Municipal, transporte público, 
comunicantes assintomáticos e 
população privada de liberdade. 
A Secretaria de Saúde vai con-
tatar o público alvo realizando a 
testagem de forma escalonada 
de acordo com a logística.

“Os testes não serão para a 
população como um todo, pois 
o estado entende que esses são 
os grupos expostos aos maiores 
riscos e que eles precisam so-
frer essa testagem para saber 
aqueles que podem continuar 
na ativa e aqueles que têm risco 
de contrair a doença”, afirmou 
Borim.

Ampliação nas Unidades 
Respiratórias

O secretário de saúde tam-
bém anunciou mudanças nos 
horários de funcionamentos das 

UPAs e Unidades Respiratórias 
de Rio Preto. A UPA Jaguaré 
atenderá apenas casos graves 
e moderados e só receberá 
pacientes referenciados, ou 
seja, não atenderá diretamente 
o público. Também não haverá 
atendimentos de outros agra-
vos.

Na UPA Tangará e UPA Vila 
Toninho, continuarão realizando 
atendimentos respiratórios e 
de outros agravos. Já nas UPAs 
Norte e Santo Antônio atende-
rão apenas pacientes que não 
tenham sintomas respiratórios.

Com relação às Unidades 
Respiratórias, as UBSF Solo Sa-
grado e UBS Estoril funcionarão 
todos os dias das 7h às 22h. A 
UBSF Vila Mayor funcionará no 
mesmo horário, mas somente 
de segunda à sexta.

A UBSF Anchieta, UBSF Le-
aldade Amizade, UBSF Vetoraz-
zo, Caic/Cristo Rei e UBS Santo 
Antônio atuarão de segunda à 
sexta, porém das 7h às 19h. 
A Unidade infantil na Faceres 
(anexo UBS Santo Antônio) 
funcionará das 7h às 17h.

“Estamos aumentando as 
unidades respiratórias de acor-
do com as necessidades. Eu 
tenho que abrir mais ou fechar 
de acordo com ociosidade. Eu 
não posso deixar de atender as 
doenças normais e deixar uma 
unidade ociosa”, explicou Borim.

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Secretário explicou que os testes são para grupos mais expostos ao vírus 

Divulgação

PANDEMIA CORONAVÍRUS

Leão segura empate 
contra o Água Santa

O Mirassol conseguir segu-
rar um empate em zero a zero 
contra o Água Santa em sua 
reestreia no Campeonato Pau-
lista na tarde desta quinta-feira 
(23). Depois de quatro meses 
de paralisação, o Leão não 
conseguiu apresentar o bom 
futebol de antes da pandemia, 
mas está muito próximo de 
garantir a vaga para as quartas 
de final.

O primeiro tempo foi de 
poucas emoções em Diadema, 
com ambas as equipes com 
dificuldade para criar jogadas. A 
melhor chance foi dos mandan-
tes, que cortou para dentro na 
grande área e finalizou com a 
perna direita acertando a trave 

do goleiro Kewin. O Mirassol 
respondeu aos 38 minutos 
com uma cabeçada perigosa 
de Reniê após cobrança de 
escanteio, que passou próxima 
do gol.

Na segunda etapa, o Água 
Santa tomou o controle da par-
tida e teve mais posse de bola. 
A equipe até poderia ter saído 
na frente, mas teve dificuldades 
de transformar o domínio do 
jogo em oportunidades de gol. 
Recuado, o Mirassol teve a me-
lhor chance da partida, quando 
o atacante Netto aproveitou a 
desatenção da defesa e saiu na 
cara do gol, mas finalizou fraco 
nas mãos do goleiro Giovanni.

Nos acréscimos, Tadeu qua-
se fez o gol da vitória em cabe-
çada dento da área, mas o late-

Vinícius LIMA

Rio Preto registra mais 287 casos de 
Covid-19 e 4.295 pacientes recuperados

 A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou mais 287 
novos casos de coronavírus 
e cinco novas mortes pela 
Covid-19. Desde o início da 
pandemia, a cidade já con-
ta com 4.295 pessoas que 
venceram a doença e estão 
curadas, o que representa 
63% do total de casos. Com 
as atualizações, ao todo foram 
6.809 moradores infectados e 
187 óbitos.

Segundo informações di-
vulgadas nesta quinta-feira 
(12) pelo secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, os números de 
casos novos positivos para a 
doença não são referentes as 
últimas 24 horas. “O sistema 
ficou fora do ar e estamos atu-

alizando na medida do possível 
e também ocorre o atraso la-
boratorial em divulgar o resul-
tado, portanto são casos que 
ocorreram nos últimos dias”, 
enfatizou Borim, durante a live.

De acordo com a pasta, 
39.207 pacientes com estado 
gripal foram atendidos. Des-
tes, 28.722 foram testados 
e 21.913 tiveram o resultado 
negativo. O coeficiente de 
incidência da doença é de 
1.478 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente, 293 morado-
res de Rio Preto estão inter-
nados com Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) em 
hospitais do município, sendo 
123 em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e 170 em enfer-
maria. Destes, 164 pacientes 

Tatiana PIRES

NOVA INTERNAÇÃO

Diretor da Funfarme volta 
para UTI após desconforto

Poucas horas depois de 
receber alta hospitalar nesta 
quinta-feira (23), o diretor-
-executivo da Funfarme, Jorge 
Fares, foi reinternado nesta 
tarde após sentir desconforto 
respiratório em sua casa. A 
equipe médica do HB avaliou 
clinicamente o paciente e 
optou por reinterná-lo na Uni-
dade de Terapia Intensiva para 

investigação diagnóstica. Seu 
estado de saúde é estável.

Diagnosticado com coro-
navírus em 18 de junho, Fares 
foi afastado de suas funções 
na Funfarme. No dia 20 de 
junho, ele foi levado para 
UTI, onde recebeu intubação 
orotraqueal. Nesta terça-feira 
(21), ele foi transferido da 
unidade semi-intensiva para 
o quarto, como quadro clínico 
estável e respirando esponta-

Vinícius LIMA neamente. Ele chegou a rece-
ber alta nesta manhã após 34 
dias de internação.

Segundo o boletim divulga-
do pelo Hospital de Base nesta 
quinta-feira (23), a instituição 
conta com 222 pacientes 
internados com Covid-19, 
sendo 117 na enfermaria e 
105 na UTI. Foram registradas 
16 altas hospitalares e quatro 
óbitos durante a quarta-feira 
(22).

PAULISTÃO 

Divulgação

foram diagnosticados com 
Covid-19, sendo 83 internados 
em UTI e 81 em enfermarias.

Já em relação aos profis-
sionais da saúde, foram 1.054 
contaminados pelo novo coro-
navírus, o que significa 15,4% 
do total de infectados. “Por 
estarem na linha de frente 
do combate ao Covid-19, é 
esperado em todo o mundo 
esse alto índice de infectados 
de profissionais da saúde”, 
ressaltou o secretário.

ral Danilo Boza salvou o Leão. “A 
gente ficou ansioso pelo retorno 
do futebol, então isso deixou a 
gente um pouco receoso. Nossa 
equipe soube sofrer, o que é 
uma virtude nossa. Fiquei feliz 
por ajudar no último lance, mas 
isso é mérito do nosso time que 
treinou durante toda a semana 
e cumpriu nosso papel no jogo”, 
afirmou Boza depois da partida.

Com o resultado, o Mirassol 
chega aos 17 pontos no grupo 
B e está segundo lugar. Embora 
a vaga para o mata-mata esteja 
bem encaminhada, o Leão não 
está matematicamente classifi-
cado matematicamente, devido 
a vitória da Inter de Limeira 
contra o Oeste. O próximo jogo 
é no domingo (26) contra a 
Ponte Preta.

Fernando Roberto/MIRASSOL
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EU ERA FELIZ E NÃO SABIA 
I

Quem, como eu, lida com imprensa na área de coluna social,
 anda sofrendo muito para realizar seu trabalho, porque a essência  
de nossa atividade, sempre foi em Rio Preto, muito exuberante, 
a ponto de alavancar o aparecimento de muitas colunas sociais 
uma vez que a cidade sempre apresentou vasto material para 
notícias, comentários e reportagem. Até mesmo um profissional 
como eu, com mais de 50 anos de atividade, tem sentido 
dificuldade, imagine-se os que se iniciaram há pouco tempo. 
Hoje nos vemos na contingência de tirar “leite de pedra”. 

COMPRA E VENDA  

São fortes os zum-zuns no 
ramo imobiliário, que a Família 
Curti está negociando a venda 
do Praça Shopping, centro de 
compras localizado na Praça 
Rui Barbosa, para um grupo de 
empresários chineses. 

ELEIÇÕES I

O Clube Monte Líbano prepara-
se para eleger sua nova Diretoria 
Administrativa e o Conselho 
Deliberativo no próximo dia 
2 de agosto, um domingo. 
Duas chapas concorrem: a da 
situação, chamada “O Clube 
Para o Associado” comandada 
pelo atual presidente, o médico 
Nadim Cury, também provedor 
da Santa Casa e o atual vice, 
o cartorário Paulo Roberto 
Voltarelli. 

ANIVERSÁRIOS

Esses, os aniversariantes da semana: 24, sexta-feira: Dia 
do Escritor, Arthur Bresser, Maria do Carmo Finimundi, Francisco 
Madeira, Jeniffer Lopez, Osmar Santos, Leni Raquel Nascimento, 
Cezar  Olimpio  Golin. 25, sábado: Dia de São Cristóvão, Dia do 
Motorista, Eliana Oger Carminatti, Agnelo de Oliveira Júnior,Murilo 
de Moraes Seixas, Ney Latorraca, Reinaldo Lourenço, Ricardo 
Zamnarian. Nasceu em 1926 no Rio de Janeiro, a atriz Beatriz 
Segall, que morreu em São Paulo em 2018, aos 92 anos. 26, 
domingo: Dia da Vovó, José Leandro Rodrigues, Patricia Ribeiro, 
Caetano Veloso, Guilhermina Guinle, Mick Jagger. 27, segunda-
feira: Dia do Motociclista, Ceres Martins Tajara da Silva, Gabriela 
Finimundi, Júnia Arantes, Mario Jabur Neto Carol Gattaz,colunista 
Amir Calil, de Ribeirão Preto; Luciana Crepaldi, Gustavo Crepaldi. 
28, terça-feira: Aluizio Rossi, Daniela Mercury, Fuad Miguel 
Pachá Júnior,Guermann Carmona dos Santos,Guilherme Arantes, 
Neusa D’Alessandro, Milton Luiz Homsi, Roberto de Mello Lemos, 
Sasha Meneghel Szafir, Renata 
Terrugi, Nabuco Perassolo. 29, 
quarta-feira: 1846-nasceu no 
Rio de Janeiro a Princesa Isabel, 
Antônio Francisco Conte,Marco 
Antônio Raduan, Pedro César 
Curti Filho, Sofia Sáfadi Alves, 
Wilson Zangirolami, Edinho Baffi, 
Flávia Lania, Chefe Silmara Justi, 
Maria Yolanda Lins Dausgsburg, 
Arnaldo Vieira, Ricardo Boni. 
30,quinta-feira: Data Nacional 
da Suíça, prefeito municipal 
Edinho Araújo ex-presidente da 
Acirp,Adriana Neves; Fátima 
Pereira Verdi, Giuliano Verdi,Cintia 
P inhei ro Homsi ,  Fernanda 
Azevedo Marques,Paulo Vicentin, 
Fernanda Ribeiro Funes,Gilberto 
Lopes da Silva Júnior, Júlio César 
Soubhia, Mike Tyson, Paul Anka 
(78 anos), Antônia Guerra Ismael, 
Arnold Schwarzenegger, Ana 
Cristina Cardia Fernandez, Viviane 
Conte, Rubens Mussi Cury.

O padre Silvio Roberto, pároco da igreja do Menino Jesus de 
Praga, está comemorando o sucesso financeiro da paella cai-

pira realizada em pról das obras assistenciais da paróquia.

Vamos juntos #LutarContraACrise

CASA NOVA

Está uma beleza o novo 
consultório da dermatologista 
Cristina Kakudate, agora na 
Clínica de Cirurgia Plástica do 
Dr. Luiz Fernando Frascino, na 
Avenida JK, nas proximidades 
do Shoppping Iguatemi. Os 
pacientes estão adorando, 
porque as instalações são de 
Primeiro Mundo.

RODEIO VIRTUAL 

A 24ª edição do Rio Preto 
Count r y  Bu l l s ,  que  se rá 
realizada amanhã, de maneira 
simbólica e virtual, contará 
não só com show de João 
Bosco e Vinícius, mas também 
com outra atração especial: o 
lendário touro Bipolar. Ele será 
desafiado na montaria final da 
competição que será mostrada 
durante a live, em prol da AACD 
de Rio Preto. A transmissão 
será feita pela Tv Band e pelo 
Youtube, no canal Brasil Rural 
TV, com início às 16 horas.

CINEMA

A 77ª. edição do  Festival de 
Cinema de Veneza acontecerá 
de 2 a 12 de setembro deste 
ano, respeitando os protocolos 
de distanciamento social. A 
presidente do júri será a atriz 
Cate Blanchett e a relação 
dos filmes selecionados será 
apresentada na próxima terça-
feira, dia 28 de julho.

APRESENTAÇÃO I 

A esperança da Diretoria Jesus 
Martin Neto, do Automóvel 
Clube é que a liberação do 
uso dos clubes pelo Programa 
São Pau lo ,  de te rminado 
pelas autoridades de saúde 
para o final das restrições da 
pandemia, aconteça junto com 
a permissão do uso de bares 
e restaurantes. Assim, poderá 
convidar os associados para 
um encontro na sede social, 
com tour guidé, isto é uma 
visita guiada por pessoas que 
mostrarão o que foi feito na 
restauração da sede, muitas 
das benfeitorias invisíveis ao 
olho de inexperientes.

NOVOS “IMORTAIS” I

Esses são os novos “imortais”, 
cujos nomes acabam de ser 
selecionados pelo Conselho 
Superior da ARLEC- Academia 
Rio-pretense de Letras e 
Cu l tu ra ,  pa ra ,  cada  um 
deles, ocupar uma cadeira 
na entidade. Ainda não foram 
escolhidas as Cadeiras que 
cada um ocupará, porque 
algumas ocuparão lugares de 
acadêmicos já falecidos, que 
serão seus patronos.

PRÉ-CANDIDATURAS 
LGBT  

Um mapeamento inédito da 
Al iança Nacional LBGTI+ 
ident i f icou que até hoje 
há pelo menos 440 pré-
candidaturas LGBT registradas 
para as eleições de 2020. 
Desse total, oito são para os 
cargos de prefeito. O número 
é bem superior ao das 156 
candidaturas das eleições de 
2018. As candidaturas são 
para as cidades de Curitiba 
(PR), Fortaleza (CE), Petrópolis 
(RJ), Cambuí (MG), Santa Luzia 
(MG), General Carneiro (PR), 
Campina Grande do Sul (PR) e 
Canoas (RS).Ainda de acordo 
com o levantamento, o partido 
que mais tem pré-candidatos 
LGBT é o PDT, com 73. Em 
seguida o PT, com 58; PSOL, 
com 55; PCdoB, com 38; e 
PSB, com 36.

JULINÃO DA APAE  

Dia 31 de julho, sexta-feira, 
acontece o “Julinão da Apae” 
de Rio Preto, uma live solidária 
a partir das 19 horas. Será 
um grande show com vários 
artistas que será transmitido 
pela TV Rio Preto, canal 7 
da NET, ou pelas plataformas 
digitais da emissora. Escalados 
para apresentações, estão 
K leber  Cout inho,  Jo ta  & 
Guilherme, Tonny & Kleber, 
Danillo Cuiabano, Fabrício & 
Fernando, César & Matheus, 
Joan Neto & Daniel e Elaine 
Cristtina. Prestigiem.

NOVOS “IMORTAIS” II 

Aproveito a oportunidade para 
dar as boas vindas aos meus 
novos colegas. LETRAS: Ângelo 
Soares Neto, Cleber Júnior 
Falquete, Elma Eneida Bassan 
Mendes e Patrícia Reis Buzini. 
CULTURA: Eudes Quintino de 
Oliveira Júnior e Pérsio Luiz 
Marconi. A todos, gostaria de 
manifestar meu orgulho por 
tê-los entre os nossos pares. 
A ARLEC está comemorando 
este mês, 12 anos e tem 45 
Cadeiras. O presidente Alberto 
Gabriel Bianchi escolherá a 
data de posse.

APRESENTAÇÃO II  

Esse tour guidé também deverá 
revelar cada detalhe das 
novidades na área esportiva, 
feitas em parceria com A 
Escola Gustavo Kuerten de 
tênis. Já disse aqui e enfatizo: 
apesar de ter sido um trabalho 
mais restaurador do que novo 
projeto de decoração, os sócios 
vão ficar com o queixo na chón.

São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de julho de 2020

II

Rio Preto sempre foi um celeiro de suntuosas e sofisticadas 
festas de casamento, débuts, bodas, aniversários e outros tipos 
de comemorações. Além do eventos on demand, isto é, de 
convites vendidos que lotavam estádios, buffets e o recinto de 
exposições, cada vez mais sofisticados trazendo shows de alta 
qualidade tanto pela nata dos sertanejos, como grupos de samba, 
pop, românticos e religiosos, como pela produção de iluminação 
e imagens no telão com tecnologia de ponta. Sem contar, claro, 
com os camarotes mais suntuosos que ofereciam um leque de 
delícias no menu e uma carta refinada de bebidas alcoólicas.

III

Rio Preto sempre teve um nível de vida de médio para cima- 
houve época em que o PIB daqui era comparável ao da Espanha 
-  gente, na grande maioria capaz de viajar para qualquer parte 
do mundo, da Capadócia, na Turquia aos safáris fotográficos na 
África do Sul, dos cantões chineses aos cantões suíços. Era um 
vaivém de viajantes individuais, casais ou grupos que pareciam 
um formigueiro.

IV

De repente, o mundo foi exposto às restrições impostas pela 
pandemia. A aspereza do confinamento e do recolhimento pelo 
vírus que paralisou o mundo, deixou a todos sob o impacto da 
solidão. As festas foram trocadas por atividades que dessem 
prazer e ajudassem a passar o tempo: cozinhar, ler, ver filmes, 
pintar, bordar, criando novas situações impostas pelo coronavirus. 
Descobrimos que para o processo de enfrentamento, era preciso 
colocar a mão na massa e procurar fazer outro tipo de pão. 
Comunicar, interagir, contar novidades hoje é feito através de 
chamadas do celular com imagens, ou de lives.

V

Casamentos que até antes da pandemia, estavam sendo 
programados para serem festas exuberantes e irretocáveis, 
tornaram-se cerimônias insólitas no cartório, tendo os pais e 
irmãos como únicos testemunhas, sem qualquer comemoração 
após. Afinal os noivos, não aguentavam mais esperar. E a festa, 
bem menor, deve acontecer quando as restrições impostas forem 
liberadas e o “novo” normal voltar a acontecer. 

VI

Alguns inventaram de ressuscitar o drive-in esse cinema ao ar livre 
onde as pessoas assistem o filme - ou até shows- de dentro do 
carro - ao lado dos entes mais próximos. Mas é uma falácia, um 
falso entretenimento, uma alegria fake, apenas como desculpa  
para sair de casa. Uma tentativa de trazermos o nosso convívio 
familiar com uma geografia nova, como se fossemos obrigados 
a voltar a acreditar em Papai Noel. A essência da comemoração 
acaba sendo insípida, inodora e incolor. A celebração, a alegria 
é difícil chamá-las de real, ao tentar identificar novos espaços 
fora do lar de cada um, porque permanece a ansiedade extrema. 
Imagine tirar paginas de notícias de interesse, diante de situações 
como essa. 

ELEIÇÕES II

A  c h a p a  d e  o p o s i ç ã o , 
denominada “Nosso Clube, 
Nossa Casa”,  tem como 
candidato à Presidência, 
Hugues  Re zende  Sou za 
e como vice-presidente, o 
cirurgião dentista Everaldo 
Alves Nazareth Jr. A eleição 
será de modo virtual, das 8 
às 17 horas. Poderão votar os 
associados titulares que foram 
admitidos no quadro social até 
31 de dezembro de 2019.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA
CONTRATO ATA/0142/20
Diante informações prestadas pelo DUE e DAE, quanto as 
intercorrências e atrasos na entrega do item cód.33798. Fica 
a empresa supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS E REALIZAR OS ATENDIMENTOS, 
nesta Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 24 horas, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: JOSE DOMINGOS GIMENES ME
EMPENHO 5908/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em aplicação de penalidades administrativas. Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como o 
disposto no orçamento encaminhado à empresa, aplico-lhe 
ao descumprimento, MULTA de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações assumidas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: P S COMPANY COMERCIO DE ELETRO-
NICOS LTDA
CONTRATO ATA/0792/19 
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS 
RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À 
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 
dias úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar 
real cumprimento ao processo licitatório, estando a contra-
tada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que 
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. 
Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TOTAL REFRIGERACAO LTDA
EMPENHOS 9434/20 E 9594/20 
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar/
executar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CLASSE A PONTO GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI ME
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 604/2019 – PROCESSO 
Nº 15380/2019 – CONTRATO: ATA/0992/19
EMPENHO 1827/2020
Tendo em vista que não obstante as reiteradas cobranças 
realizadas com notifi cações informais, via e-mail, com pro-
messas de regularização na entrega do objeto contratado, 
de acordo com as especifi cações do produto disposto na Ata 
de Registro de Preço nº 0992/19, que não foram cumpridas 
até a presente data, na forma pactuada no edital licitatório 
e no contrato. Considerando que essa inércia na entrega 
poderá prejudicar o atendimento as demandas desta Ad-
ministração, principalmente as atinentes ao dia a dia nas 
Unidades Escolares e demais unidades vinculadas a esta 
Secretaria. De ordem da Secretária Municipal de Educação, 
fi ca derradeiramente essa empresa, NOTIFICADA a regulari-
zar a entrega do produto no prazo de 24 horas, frisando que 

o não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas na Ata de Registro de Preço, entre 
elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. 
Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. Sueli Petronilia Amancio Costa - Se-
cretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2020
CONTRATO PRE/0113/20
CONTRATADA: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE 
TINTAS EIRELI.
OBJETO: Aquisição de formas e gabaritos de sinalização de 
trânsito – Item 01; Item 02; Item 03; Item 04; Item 05; Item 
06; Item 017; Item 08; Item 09; Item 10 – SMTTS – Amaury 
Hernandes – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$46.140,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2020
ATA Nº 0539/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA-ME.
OBJETO: Fornecimento de sacos de cimento cp 32 – Valores 
Unitários – Item 01 – R$ 24,40; Item 02 – R$24,40- SMSG – 
Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2020
ATA Nº 0540/20
CONTRATADA: ABOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicações para atender ações 
judiciais – Valor Unitário – Item 43 – R$349,900- SMS – Pra-
zo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2020
ATA Nº 0541/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A.
OBJETO: Fornecimento de medicações para atender ações 
judiciais – Valor Unitário – Item 03 – R$12.485,170- SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2020
ATA Nº 0542/20
CONTRATADA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicações para atender ações 
judiciais – Valores Unitários – Item 08 – R$1,440; tem 09 – 
R$2,447 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2020
ATA Nº 0543/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A.
OBJETO: Fornecimento de medicações para atender ações 
judiciais – Valor Unitário – Item 05 – R$3,000 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2020
ATA Nº 0544/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicações para atender ações 
judiciais – Valor Unitário – Item 08 – R$544,370 - SMS – Pra-
zo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2020
ATA Nº 0545/20
CONTRATADA: L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de equipamentos odontológicos 
– Valor Unitário – Item 03 – R$5.460,00 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2020
ATA Nº 0546/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
OBJETO: Fornecimento de sondas e kit sondagem – Valor 
Unitário – Item 01 – R$42,02 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 276/2020, PROCESSO 12.381/2020, objetivando 

o Registro de preços para aquisição de capuz balaclava 
para proteção do profi ssional no combate ao COVID 19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 31/07/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
173/2020 – PROCESSO Nº 11.669/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de roupa de cama 
e banho. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 27/07/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
178/2020 – PROCESSO Nº 11.683/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de espessante 
alimentício para o CER II. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 27/07/2020 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 272/2020, PROCESSO 12.380/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de máscaras de proteção 
e protetor fácial, em atendimento as Unidades Escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 06/08/2020, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 274/2020, PROCESSO 12.355/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de toner e unidade de 
imagem para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/08/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 269/2020, PROCESSO 12.349/2020, objetivando o 
Registro de preços para prestação de serviço de locação de 
gradil e fechamento estruturado de aço. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 07/08/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 239/2020, PROCESSO 12.155/2020, objetivando 
a aquisição de caminhão equipado com carroceria para 
atender a coleta seletiva de resíduos domiciliares no municí-
pio. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/08/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO ÀS LICITANTES 
RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS nº 
04/2020 – PROC. nº 43/2020
RECORRENTE: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDAS: PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI, 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de julho de 2020

                        KGP CONSTRUTORA LTDA
Recebo os Recursos interpostos pela recorrente, fi cando 
aberto o prazo às demais licitantes para fi ns de contrar-
razões. Em consequência fi ca adiado “sine-die” a data de 
abertura das propostas comerciais marcada para o dia 
24.07.2020..
S.J.Rio Preto, 22.07.2020 – Comissão de Licitações 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 15/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
25/2020
Objeto: Aquisição de lâmpadas e refl etores de LED para 
utilização nas unidades do SeMAE.
Contratada: SERRALED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 98/2020, recebida em 
20.07.2020. Valor: R$ 5.880,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA n º 049 – 21.07.2020 
RESOLVE: Art. 1º Os servidores que trabalham em jornadas 
ordinárias de até oito horas diárias poderão optar pelo gozo 
do prêmio assiduidade na forma do Decreto nº 18.621, de 23 
de junho de 2020. Art. 2º Os servidores que trabalham em 
jornadas de 12h x 36h poderão optar pelo gozo do prêmio 
assiduidade na forma de dias de trabalho, devendo os dias 
de gozo serem convertidos em dias de trabalho na seguinte 
proporção. I - 90 dias corridos – 45 dias de trabalho; II - 80 
dias corridos – 40 dias de trabalho; III - 70 dias corridos – 35 
dias de trabalho; IV - 60 dias corridos – 30 dias de trabalho; 
V - 50 dias corridos – 25 dias de trabalho; VI - 40 dias cor-
ridos – 20 dias de trabalho; VII - 30 dias corridos – 15 dias 
de trabalho; VIII - 20 dias corridos – 10 dias de trabalho; IX 
- 10 dias corridos – 5 dias de trabalho. § 1º. Consideram-se 
dias de trabalho aqueles em que o servidor deveria cumprir 
a jornada de 12 horas de trabalho. § 2º. Será permitido, no 
caso em que o servidor possuir saldo remanescente em dias 
corridos alterar a forma de gozo do prêmio por assiduidade 
para dias de trabalho, bem como vice-versa, sendo conver-
tidos na proporção dos incisos do caput deste dispositivo. 
§ 3º A alteração da forma de gozo será possível desde que 
atenda as demais condições estabelecidas no decreto nº 
18.621/20, devendo o servidor se ajustar à quantidade de 
dias necessários para requerê-la ou anuindo com sua apro-
ximação para baixo, se necessário. § 4º Aos servidores que 
cumprem outra jornada que não sejam 12h x 36h e passem 
a cumpri-la ou aos que servidores que cumprem jornada 12h 
x 36h e passem a cumprir outra, será feita a conversão de 
dias de trabalho para dias úteis conforme equivalência que 
houver com dias corridos, seguindo o que critério de tempo 
estabelecido nos art. 3º e 7º, do Decreto nº 18.621, de 23 
de junho de 2020. § 5º Subsidiariamente, no que não for 
previsto neste artigo e não for confl itante com esta portaria, 
se aplicam aos servidores de que trata este dispositivo o 
regramento estabelecido pelo Decreto nº 18.621, de 23 de 
junho de 2020.
Art. 3º Esta portaria entre em vigor na data de sua publica-
ção. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. São José do Rio Preto, 
21.07.2020 - Rodrigo Leite Segantini Diretor Jurídico - Nica-
nor Batista Júnior Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 23.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
P R O R R O G A Ç Ã O

 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no Artigo 37, inciso III, 
da Constituição Federal, decide:
P R O R R O G A R
o prazo de validade do Processo Seletivo SME nº 02/2019 _ 
Professor de Educação Básica II (PEB II), homologado em 
25/07/2019 e com validade de 01(um) ano, visando forma-
ção de cadastro de reserva para eventual contratação de 
Professores de Educação Básica II, pelo período de 01(um) 
ano a contar do dia 25/07/2020.
São José do Rio Preto, 23 de Julho de 2020.
SUELI PETRONILIA AMÂNCIO COSTA
Secretária Municipal de Educação

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 23 DE Julho de 2020. 
Dispõe sobre a Aprovação  da 
Programação SIGTV Nº 
354980520200004; que tem por finalidade 
estruturar a rede de serviços do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS. 

 
O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, em sua Reunião ordinária, realizada em seis  (6 ) de Janeiro de 2020, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei Municipal nº 12.867/2017  , com  seu Regimento Interno aprovado em 5 de Junho 
de 2018, considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, os ganhos 
sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, bem como observando a deliberação proferida por este Conselho em reunião 
extraordinária  realizada em 23/07/2020, constante na respectiva Ata nº 10/2020, 
 RESOLVE:   
Art.1º  APROVAR a Programação Nº 354980520200004, elaborada e inserida pela Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto/SP no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV (Ministério 
da Cidadania), com a finalidade de estruturar a rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS, mediante transferência voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo, visando beneficiar 
a(s) unidade(s) que oferta(m) serviço(s) socioassistencial(ais) nacionalmente tipificados (Resolução 
CNAS 109/2009), conforme a seguir: 

  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 São José do Rio Preto, 23 de Julho de 2020. 
        Willian Meque                                             Rafaela Nogueira Ferreira   
    Presidente do CMAS                                        1ª  Secretária do CMAS 

N° da 
Programação Unidades Beneficiárias CNPJ Valor 

Classificaçã
o do 

Recurso 

35498052020000
4 

Fundação Líbero Badaró de 
Ensino, Assistência Social e 

Cultura - FULBEAS 

45.109.212/0001-
40 

 
R$60.000,0

0  
Investimento 

 

 

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

PORTARIA N.º 34.394 DE 20 DE JULHO DE 2020 
DESIGNA, LIVIA MARIA VETORELLI BORGES para substituir o(a) servidor(a) LUCELIA CRISTINA 
CANDEU ALVES – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, a 
partir de 15/07/2020. 
PORTARIA N.º 34.395 DE 22 DE JULHO DE 2020 
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1051781-09.2016.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 29.010 de 19 de junho de 2017, de 
concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) STELLA MARIS 
BARRIONUEVO FABRETTI, Dentista, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-
se “retroagindo os efeitos desta 03/11/2012”. 
PORTARIA N.º 34.396 DE 22 DE JULHO DE 2020 
DESIGNA, os servidores adiante elencados, para prestarem serviços à Secretaria Municipal de Saúde, 
nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, enquanto durarem os efeitos da 
pandemia, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a depender do local de exercício: 
 

SERVIDOR(A) SECRETARIA ORIGEM SECRETARIA DESTINO EFEITOS 

ALEXANDRE OLIVEIRA ZERBINI TRÂNSITO SAÚDE 27/07/2020 

ANDRE DA SILVA TEDESCO TRÂNSITO SAÚDE 27/07/2020 
LEANDRO SANT’ANNA THEODORO TRÂNSITO SAÚDE 27/07/2020 
BRENO SOLER LONGO MEIO AMBIENTE E 

URBANISMO SAÚDE 27/07/2020 
DANIELE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA MEIO AMBIENTE E 

URBANISMO SAÚDE 27/07/2020 
JULIANA REZENDE DOS SANTOS MEIO AMBIENTE E 

URBANISMO SAÚDE 27/07/2020 
ANA MARIA DA SILVA ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE 27/07/2020 
KARINA KERON DESIDERIO ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE 27/07/2020 
LUCIANA CRISTINA BORTOLUZZO ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE 27/07/2020 
MARCELO DA ROCHA SILVA ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE 27/07/2020 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

CARLOS AURELIO ZIRWES ME 3389920 
CARVALHO & PERI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3508180 
CASA SHOES 333 LTDA ME 3476900 
D F BINKOSK ASSESSORIA ME 3444090 
E S RIO PRETO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME 3358420 
G2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RIO PRETO SPE LTDA 3223190 
LUCIA HELENA BORGES MOREIRA 33641220831 3622770 
MARTINHO KRASUCKI NETO 3518470 
MGN PARTICIPAÇÕES LTDA 3396240 
NHD NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA 3115450 
RAIMUNDO DONIZETI TORRES DO NASCIMENTO 1040770 
SAMPAIO & SAMPAIO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 3518020 
T A PELOSI SERVIÇOS MEDICOS 3411410 
T G SIMÕES CONFECÇÕES ME 3482090 

São José do Rio Preto, 23 de julho de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000056538  00927/00 ALVARO BARCO IANES ME  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088928  00590/99 AMARAL & PADUA LTDA ME  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000167760 01328/20 ANDERSON SILVA DIAS 22878844831 Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000087821  00702/10 ANDRE LUIS PEREIRA DROGARIA ME  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000169455 01371/20 ANTONIO CARLOS ROMA JUNIOR Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000079722 00634/20 ARMET AGÊNCIA RIOPRETENSE DE 
MEDICINA DO TRÁFEGO LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000168801 02428/18 ASSOCIACAO DE MORADORES DO B 
V 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048869 02328/19 B PRIETTO MOREIRA DOCERIA 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000088880 00868/07 BAR E MERCEARIA TASSE LTDA 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000078971  00156/09 BARCELOS & PESSALACIA 
DROGARIA LTDA ME  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059238  01150/98 BARRINHA E BARRINHA LTDA  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000077211 00497/07 BRANCO DA SILVEIRA & SILVEIRA 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000077219 00497/07 BRANCO DA SILVEIRA & SILVEIRA 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000168624 01370/20 BRUNA DIAS CAMPOS 36675654888 Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000167534 01327/20 CARLOS ANTONIO MENEGHELLO 
JUNIOR 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000007799 00570/07 CASA EVANGELICA DE 
RECUPERAÇÃO ADONAI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059465  00666/98 CASSIO LUIS GIORGI  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088819 01132/99 CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000169648 02697/17 
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS RODELO 
LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000167470 01326/20 COMPANHIA SULAMERICANA DE 
DISTRIBUIÇÃO 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

 

 

2020000071389 00082/14 CORTEZ & CORTEZ FARMA 
DROGARIA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000055002 02115/16 
DAHER & DAHER COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088912 00674/14 D'OLHOS HOSPITAL DIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000077382 00816/12 
DROGARIA E PERFUMARIA 

LARANJAO LTDA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000428361 00043/14 DROGARIA SÃO PAULO S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000428368 00043/14 DROGARIA SÃO PAULO S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000007557 00043/14 DROGARIA SÃO PAULO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000045457 00043/14 DROGARIA SÃO PAULO S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080133 01555/19 ELAINE SOARES BARBOSA 
12166043801 

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS 

2020000065201 00706/11 FABRICIO DA SILVA PIZZARIA ME 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000087378  00502/98 FARMACIA MODELO RIO PRETO LTDA 
EPP  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000082057  00028/98 FARMACIA SIRLENE E QUEIROZ LTDA 
ME  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080541  00713/16 FONSECA & ALVES CLÍNICA 
OFTALMOLÓGICA LTDA  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000057505  01428/12 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO  
Renovação de Licença de 

Funcionamento 

2020000062872  00063/98 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO  
Renovação de Licença de 

Funcionamento 

2020000014865  02211/16 
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO  
Renovação de Licença de 

Funcionamento 

2020000168338 01369/20 GILBERTO DE CAMARGO SOUBHIA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000060655 01957/10 J FAILLI RIO PRETO LTDA ME 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000080617  01257/03 J P M E FARMACIA DE MANIPULAÇAO 
LTDA ME  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078679 00628/20 LIMA GARCIA AVALIAÇÃO MATERNO 
FETAL LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000166838 00688/08 LOJAS AMERICANAS S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

 

 

2020000166851 00688/08 LOJAS AMERICANAS S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046106  02442/18 MEDICINA NUCLEAR REGIONAL LTDA  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080640  00797/15 OFTAL MEDICINA ESPECIALIZADA NA 
VISÃO LTDA  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000111556 00488/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000111558 00488/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000126542 00641/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000126526  00636/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000126532  00647/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000126535  00634/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046410 01940/09 RAIA DROGASIL S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000166299 01952/17 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000166305 01952/17 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000165527 01323/20 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO 
COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000165901 01324/20 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO 
COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000088863  02529/17 RODRIGUES E BARBOSA ESTÉTICA 
LTDA ME  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000168330 01330/20 ROSA MARIA CORDEIRO SOUBHIA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000019868  01099/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019879  01098/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020006  00867/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020025  01107/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020318  01176/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056715  00155/16 SIMONE LUJAN ME  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081897  00575/01 UNICLINICA RIO PRETO SERVICOS 
MEDICOS E DE REABILITACAO LTDA  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000059686  01969/15 VERTEK CONSUMO CLINICO E 
HOSPITALAR EIRELI ME  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000065709 01591/17 VITALONGEVITA EIRELI ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000284872 00141/19 MENDES & MARGARIDO DROGARIAS 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000220713 00199/98 PAULA ANDREA PRAMPERO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000220722 01272/19 PAULA ANDREA PRAMPERO Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

       São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
A DA SILVA PANIFICADORA 01354/20 AIF-P-F 000066 
ANTONIO PORTILHO BENTO ME 01356/20 AIF-P-F 000063 
BAR JUCIANE GUIARO LTDA ME 01347/20 AIF-P-H 000035 
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 01344/20 AIF-A-S 000061 
D S CAMOLEZI ESMALTERIA ME 01350/20 AIF-P-H 000037 
DEDINI MOTO TAXI EIRELI 01363/20 AIF-S-H 000134 
DOHO & DOHO LTDA 01342/20 AIF-A-S 000059 
EDVALDO ADÃO FRANCISCO DE LIMA 01357/20 AIF-P-F 000062 
F R BORACINI DA SILVA 01358/20 AIF-P-F 000064 
F.  ANTUNES SILVEIRA - ME 01349/20 AIF-S-H 000128 
GESILENE MARTINS 95677747149 01346/20 AIF-P-C 000123 
J R REINO & TORRES FUNILARIA LTDA ME 01355/20 AIF-P-F 000065 
JOÃO CARLOS CAMERA 40072037849 01352/20 AIF-A-N 000222 
LANJONI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 01345/20 AIF-P-C 000124 
LUIZ AUGUSTO CAMPOS STUMM 01339/20 AIF-S-H 000127 
LUZIA SOLANGE REGOVICH 01359/20 AIF-P-F 000067 
MARCELO DOS SANTOS RAFAEL 43407320876 01365/20 AIF-S-H 000130 
MARCOS ANTONIO SALES ME 01348/20 AIF-P-H 000036 
MARLI PEREIRA DOS SANTOS 78093651187 01362/20 AIF-P-F 000070 
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A 01360/20 AIF-P-F 000068 
PRISCILLA DOS SANTOS ASCENÇÃO 31814434344 01343/20 AIF-A-LF 000100 
PUGGIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 01364/20 AIF-P-C 000126 
RECICK-UP DESMONTE E COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS LTDA 01341/20 AIF-A-S 000060 
TIAGO DE LIMA 01340/20 AIF-A-S 000057 
VALQUIRIA PERPÉTUA DEL MORO LOPES 35991420840 01361/20 AIF-P-F 000069 
VILI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 01353/20 AIF-A-N 000223 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de julho de 2020

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
INTIMAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
TANABI

                                                                                                    

 
PORTARIA Nº 6473, DE 21 DE JULHO DE 2020. 
ENQUADRA, o servidor EDUARDO JOSÉ MAXIMO BATISTA, ocupante de cargo efetivo, na Referência CM-
3D, Padrão Técnico Administrativo 30h, a que faz jus por Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus 
efeitos no mês de julho de 2020. 

 
PORTARIA Nº 6474, DE 21 DE JULHO DE 2020. 
ENQUADRA o servidor RAFAEL BRAGA MORES, ocupante de cargo efetivo, na Referência CM- 1E, Padrão 
Superior, a que faz jus por Progressão por Tempo de Serviço, surtindo efeitos a partir de julho 2020. 
 
 
       
VER. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 39/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 57/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibi-
lização de mão de obra, materiais e equipamentos.
Seguindo determinação da decisão da Conselheira Cristiana 
de Castro Moraes do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, no processo: TC-018208.989.20-2, fi ca SUSPENSO 
“SINE DIE” o processo em epígrafe.

Monte Aprazível, 23 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini - Pregoeiro

Prefeitura do Município de Tanabi.

Tomada de Preços nº. 11/2020. Objeto: Realização de 
obras de infraestrutura de Pavimentação da Rua Fortaleza 
e Recapeamento asfáltico no bairro Rincão, no Município 
de Tanabi-SP, conforme planilha e projeto anexos deste 
edital. Entrega dos Envelopes: 11 de agosto de 2020, às 
09h15min. Abertura dos envelopes: 11 de agosto de 2020, 
às 09h30min. O edital completo poderá ser obtido pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 23 de julho de 2020. Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI

Tomada de Preços nº 12/2020. Objeto: Realização de obras 
de Execução de Construção de Travessia e Pavimentação 
Asfáltica tipo C.B.U.Q. no cruzamento das Ruas Marechal 
Deodoro da Fonseca x Avenida Diego Carmona Garcia, con-
forme planilha e projeto anexos deste edital.  Entrega dos 
Envelopes: 11 de agosto de 2020, às 11h15min. Abertura 
dos envelopes: 11 de agosto de 2020, às 11h30min. O edital 
completo poderá ser obtido na Prefeitura do Município de Ta-
nabi,  sito à Rua Dr. Cunha Junior nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 23 de julho de 2020. Norair Cassia-
no da Silveira – Prefeito. 

Prefeitura do Município de Tanabi.

Tomada de Preços nº. 13/2020. Objeto: Realização de obras 
de Revitalização do Espelho d'água, playground e academia 
ao ar livre, Parque Ecoturístico Jamil Salomão x Av. Diego 
Carmona Garcia, no Município de Tanabi-SP, conforme pla-
nilha e projeto anexos deste edital. Entrega dos Envelopes: 
12 de agosto de 2020, às 09h15min. Abertura dos envelo-
pes: 12 de agosto de 2020, às 09h30min. O edital completo 
poderá ser obtido pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 23 
de julho de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do 
Município. 

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 21/2020. Objeto: Aquisição de oxigênio 
e locação de concentrador de oxigênio, destinados ao pa-
cientes dos PSFs e ambulâncias do município de Tanabi, du-
rante o período de 12 (doze) meses. Sessão de  (Entrega de 
envelopes, credenciamento e negociação): Dia 03/08/2020, 
as 09h15min. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Cen-
tro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou 
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 23 de julho de 2020. 
Fernando Cardoso Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 22/2020. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura e parcelada de cargas de gás de 
cozinha GLP - Gás Liquefeito de Petróleo em botijões P13 e 
P45, pelo prazo de 12 (doze) meses. Entrega de envelopes 
e credenciamento e negociação: 07 de agosto de 2020, as 
09h15min O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Cen-
tro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou 
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 23 de julho de 2020. 
Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Tomada de Preços nº. 14/2020. Objeto: Realização de obras 
de CONCLUSÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIES-
PORTIVO "LUIZ ANTONIO LOPES (TÔTA)",  no Município 
de Tanabi/SP, conforme planilha e projeto anexos deste 
edital. Entrega dos Envelopes: 12 de agosto de 2020, às 
11h15min. Abertura dos envelopes: 12 de agosto de 2020, 
às 11h30min. O edital completo poderá ser obtido na Prefei-
tura do Município de Tanabi, Setor de Licitações, sito à Rua 
Dr. Cunha Jr. nº. 242, Centro, todos os dias úteis no horário 
de expediente das 09h00 às 15h00. Tanabi, ou pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 23 de Julho de 2020. Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 053/2020, objeto do Processo Licitatório nº 061/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Constitui objeto da 
presente licitação a aquisição de gêneros alimentícios para Rede Municipal de Ensino, Residência Terapêutica e Administração 
Geral da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente 
Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 06 de agosto de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL 
DISPONÍVEL: A partir de 24/07/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu 
– SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 23/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 054/2020, objeto do Processo Licitatório nº 062/2020. TIPO: Menor preço por lote. OBJETO: A presente licitação 
tem como objeto a aquisição de fralda descartável para o Departamento de Saúde e de Assistência Social do município de 
Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 07 de agosto de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 24/07/2020, 
das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA 
DO EDITAL: 23/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026413-
66.2014.8.26.0576/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO DE MORAES
SABBAG, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO HENRIQUE GERMANN
MANCUSO, Brasileiro, CPF 109.481.528-42 e P H G MANCUSO ME., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.829.037/0001-80,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
PROCESSO Nº 1026413-66.2014.8.26.0576/01, movida por Banco Bradesco
S/A, atual denominação do HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, com sede na
Travessa Oliveira Bello, n° 34, 4º andar, na cidade de Curitiba PR, procedeu-
se a penhora sobre: A) no rosto dos autos da ação n° 1007708-
20.2014.8.26.0576. 3ª Vara Cível sobre os créditos existentes em favor do
executado Paulo Henrique Germann Macuso, CPF nº 109.481.528-42 até a
importância de R$ 155.034,85, fazendo a reserva do referido numerário, nos
autos da ação acima referida em tramite da 3ª Vara Cível local, conforme
determinado na decisão de fls. 107; B) crédito na conta corrente do Programa
de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo Nota Fiscal Paulista,
no valor de R$ 2.051,33., o valor foi transferido para conta judicial à disposição
deste juízo. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a intimação
da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
ofereçam impugnação, na ausência das quais prosseguirá o feito em seus
ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.

                            JORNAL “ D. HOJE ”
23 + 24 / 07 / 2020

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016302-86.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) FÁBIO MARCELINO DA SILVA, brasileiro, viúvo, autônomo, RG 23.671.865-9, CPF 892.945.051/20 e 
ADRIANO MARCELINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, manobrista, RG 42.886.704-2/SSP/SP, CPF 303.696.668/44, que lhes 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ludmille Cunha Mazzon, alegando em síntese: a autora 
na data de 28/05/2010, adquiriu por contrato particular de compromisso de compra e venda o imóvel da matrícula nº 8.393 do 1º 
CRI desta Comarca, pelo valor total de R$ 98.000,00, tendo pago o valor de R$ 68.000,00, e o saldo remanescente de R$ 
30.000,00 seria pago no ato do registro da transação junto a matrícula. Tinha ciência de que o imóvel era objeto de discussão 
judicial nos autos da ação de arrolamento de bens nº 0035285-34.2007.8.26.0576, em trâmite perante a 2ª Vara de Família e 
sucessões, e da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais, morais e 
lucros cessantes nº 0024748-71.2010.8.26.0576, da 5ª Vara Cível, ambos da Comarca de São José do Rio Preto/SP, ajuizada 
pelo Sr. Sr. Edson Donizete Carlos de Almeida, que foi vitorioso naquela demanda, e foi confirmado o direito deste sobre citado 
imóvel. Com isto, os executados não puderam cumprir a obrigação, incidindo as cláusulas XIII e cláusula XVI do citado contrato, 
devendo a autora ser indenizada no valor pago e demais cominações legais. Que sabe que os Requeridos possuem direitos 
hereditários sobre imóveis objetos de inventario e pretende o arresto do quinhão que pertence aos Requeridos. Deu-se à 
presente causa o valor de R$ 170.247,93. Encontrando-se os Requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada nas fls. 
674 a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 09 de junho de 2020. K -24e25/07

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1025064-52.2019.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo De Moraes Sabbag, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bom 
Dia Rio Preto Comunicações LTDA ME, CNPJ 22.767.769/0001-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Novo Interior Comunicações Ltda. e outros, alegando em síntese: “A empresa ré copiou e sem autorização, 
inúmeras matérias jornalísticas criadas, editadas e divulgadas pelas empresas autoras junto ao Portal de Notícias G1 logo após 
as matérias serem publicadas, noticiando o mesmo fato, com mesmo conteúdo e imagens, como se a reportagem copiada sua de 
sua autoria, sem fazer menção expressa da fonte de onde extraída, fraudando direitos autorais e o trabalho intelectual dos 
profissionais da empresa autora. Foi requerido a TOTAL PROCEDÊNCIA da ação para o fim de reconhecer a existência do plágio, 
além de condenar a requerida em obrigação de não fazer, consistente em dever de abster-se de plagiar as matérias; indenizar as 
requerentes pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 por cada matéria plagiada, com juros e correção monetária a 
partir da data em que a requerida publicou as matérias plagiadas; pagar danos morais às empresas autoras no valor equivalente a 
20 salários mínimos para cada uma das empresas autoras que tiveram suas matérias plagiadas, totalizando 60 (sessenta) 
salários mínimos, e; condenação da empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 
honorários advocatícios a serem arbitrados”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. K-24e25/07
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ARTHUR NECCHI CORRÊA e ANA FLÁVIA BAR-
BOSA GABRIEL, sendo ELE fi lho de ORIDES CORRÊA 
e de ELIETE NECCHI CORRÊA e ELA fi lha de ROBERTO 
DONIZETI GABRIEL e de RENILSA BARBOSA DE LIMA 
GABRIEL;

2. JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA e MIRIAM CARRI-
ÇO, sendo ELE fi lho de ENZO DE OLIVEIRA e de PAULINA 
VICENTE e ELA fi lha de MANOEL CARRIÇO e de PAULA 
INFANTE CARRIÇO;

3. MATHEUS FERNANDES DE SOUZA DE PAULA e 
LARISSA RODRIGUES BERTI, sendo ELE fi lho de ADIL-
SON CARLOS DE PAULA e de LUCIANA FERNANDES 
DE SOUZA e ELA fi lha de LEONILDO BERTI e de GENI 
RODRIGUES GONCALVES BERTI;

4. JOSÉ PORTELA DA SILVA e VALDIRENE DE 
SOUSA SILVA, sendo ELE fi lho de FRANCISCO PORTELA 
DA SILVA e de MARIA CREUZA BATISTA DA SILVA e ELA 
fi lha de DEMERVAL CAETANO DA SILVA e de MARIA LINA 
DE SOUSA SILVA;

5. VALTER CARDOSO JUNIOR e CAROLINA DE 
CÁSSIA PINHEIRO FRANCO, sendo ELE fi lho de VALTER 
CARDOSO e de MARLY MATIAS CARDOSO e ELA fi lha de 
LUIZ PAULO CAMPOS FRANCO e de EDNILZA VALERIA 
PINHEIRO;

6. VINICIUS COVRE DE SOUZA e ALINE RUIZ DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 
JÚNIOR e de MARLENE COVRE DE SOUZA e ELA fi lha 
de APARECIDO VENANCIO DA SILVA e de VERA LUCIA 
MARTINS RUIZ DA SILVA;

7. EDISON DONIZETI DE SOUZA JUNIOR e THAY-
SA TARGAS LIMA, sendo ELE fi lho de EDISON DONIZETI 
DE SOUZA e de MARLEI RODRIGUES LIMA DE SOUZA e 
ELA fi lha de OSVALDO DE SOUZA LIMA e de MAIZA ELAI-
NE TARGAS LIMA; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/07/2020.

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

1. FABRICIO DOS SANTOS AZEVEDO e MICHE-
LE DAYANE FERREIRA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de 
ELSIO APARECIDO FRANCO DE AZEVEDO e de ZINETE 
DOS SANTOS LEITE e ELA fi lha de VALDINA FERREIRA 
DE SOUZA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/07/2020.
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

ÉDER MONTEIRO DE CARVALHO e ANA PAULA GO-
MES. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, divorciado, 
nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 23 de agosto de 1987, 
fi lho de JOSÉ IVO DOS REIS e de EDILMA MONTEIRO DE 
CARVALHO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar admi-
nistrativo, solteira, nascida em Patrocínio, MG, no dia 06 de 
junho de 1990, fi lha de PERCIVALDO JOSÉ GOMES e de 
ALICE DE OLIVEIRA GOMES. 

SAMUEL FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e RENATA 
APARECIDA DA COSTA FONSECA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, gesseiro, solteiro, nascido em Araçatuba, SP, no 
dia 10 de março de 1986, fi lho de GERVÁSIO PEREIRA 
DOS SANTOS e de SUELI PEREIRA DOS SANTOS. Ela, 
de nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida em 
Araçatuba, SP, no dia 13 de maio de 1983, fi lha de VLADI-
MIR CLAUDIO FONSECA e de REGINA CRISTINA TOBIAS 
DA COSTA. 

. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto,23 de julho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


