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PLC (Projeto de Lei Com-
plementar) cria uma alíquota 
escalonada pelos próximos 35 
anos, que será incidente sobre 
o 13º salário dos servidores. 
A alíquota começa com 12% 
em 2020 e chega a 28,97% 
em 2030.  Esses valores têm 
como objetivo a cobertura do 
da previdência..
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Avenida irá interligar o 
Distrito Ulysses Guimarães 

com Jardim Maracanã

Servidores se 
mobilizam contra 
PLC da dívida da 

RioPretoPrev 

Com mais de mil 
alunos na fila, Detran 
inicia provas práticas 

dia 6 de agosto
Na segunda-feira (27), o 

órgão voltou a agendar os 
exames práticos, após quatro 
meses. Nesse período, mais de 
mil alunos das autoescolas em 
Rio Preto ficaram na fila para 
fazer o exame prático para tirar 
a Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH).
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Divulgação

Pela primeira vez, 
festa do Bom 

Jesus dos Castores 
será on-line
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Em Rio Preto, os exames irão acontecer na Praça do Jardim Caparroz

AÉREO  Em agosto, Azul voltará a fazer voo de Rio Preto a Cuiabá duas vezes por semana. 
                                                                                                                              Pág. A2

As novas regras facilitam a transição de fase para as cidades que estão na fase amarela para 
a fase verde.  Para isso, o percentual de ocupação dos leitos deve estar entre 70% a 75%, além 
de permanecer 28 dias consecutivos na fase amarela. As regras começam a valer a partir da pró-
xima sexta (31).                                                                                                         Pág. A2

Com ‘calibragem técnica’ 
governo altera regras 
no Plano São Paulo

MUDANÇA DE FASE

Com investimento de R$6,2 milhões, obra contempla 
o prolongamento da Avenida Francisco das Chagas Oli-
veira, no trecho entre a Estrada da Matinha até a Rua 
Ulisses Jamil Cury. Também consta na ordem de serviço 
a adequação das rotatórias em desnível da Avenida Clóvis 
Oger com a Rodovia Washington Luís (SP-310). Pág. A3

Divulgação SMCS

Definidos 
horários e locais 
das quartas-de-
final do Paulistão

A Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF) definiu os detalhes 
das partidas das quartas-de-fi-
nal do Campeonato Paulista. 

                           Pág. A4

Divulgação SMCS

Polícia Militar 
fecha bingo 

clandestino no 
Solo Sagrado
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Saúde divulga que 
Rio Preto tem mais 
de 5 mil curados 

de Covid-19
Segundo a Secretaria de 

Saúde, houve um aumento de 
704 pacientes recuperados du-
rante este fim de semana. No 
total, são 5.025 recuperados, 
número equivalente a 65% dos 
casos. Cidade também registrou 
143 novos casos do novo coro-
navírus e nove mortes em de-
corrência da doença. Pág. A5

Somente quem 
chegar de SAMU 
será atendido na 

UPA Jaguaré

A partir desta terça-feira 
(28), a UPA Jaguaré atenderá 
apenas casos de síndrome res-
piratórias moderadas e graves 
dos pacientes que chegarem 
por meio do SAMU 192. Para 
isso, o atendimento da UBS 
do Solo Sagrado, para casos 
respiratórios leves, passa a ser 
de 24h.                    Pág. A5

Cláudio LAHOS

Nova lei amplia 
prazo de troca 
dos veículos de 

transporte escolar 
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Guilherme BATISTA
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Azul retoma voos entre Rio Preto 
e Cuiabá a partir de agosto

A partir de 16 de agosto, 
o aeroporto Eribelto Manoel 
do Reino, em Rio Preto, volta 
a receber o voo para Cuiabá 
(MT), operado pela companhia 
aérea Azul. Com duas frequ-
ências semanais, as ligações 
serão cumpridas com aero-
naves turboélice, modelo ATR 
72-600, que podem trans-
portar até 70 passageiros. As 
passagens para a nova rota já 
estão disponíveis em todos os 
canais oficiais da Azul.

De São José do Rio Preto, 
os voos irão decolar às se-
gundas e sextas-feiras pela 
manhã. No sentido inverso, 
as operações vão acontecer 
às quartas e domingos. Este 
será o segundo destino ser-
vido pela Azul a partir de Rio 

Preto, que já conta com voos 
para Campinas, no aeroporto 
de Viracopos.

“Para o próximo mês, volta-
remos a conectar importantes 
cidades do interior de esta-
dos brasileiros. Recompondo 
parte da oferta, nossa malha 
crescerá 290% em agosto em 
comparação com abril, nos 
permitindo atender as pesso-
as que precisam continuar se 
deslocando pelos mais diversos 
motivos. O transporte aéreo é 
fundamental para contribuir 
com a retomada da economia 
e servir um país de dimensões 
continentais como o Brasil”, 
afirma Abhi Shah, vice-presi-
dente de Receitas da Azul.

Em agosto, a empresa deve 
operar 303 voos diários, o que 
corresponderá a um cresci-
mento de 290% no compara-
tivo com a malha de abril.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

INSS autoriza bancos a renovar 
prova de vida por procuração

A partir desta segunda-feira 
(27), agentes bancários estão 
autorizados a realizar compro-
vação de vida, por meio de 
procurador ou representante 
legal, de beneficiários do Insti-
tuto Nacional do Serviço Social 
(INSS) com idade igual ou su-
perior a 60 anos, sem o prévio 
cadastramento na instituição. 
A dispensa da autenticação 
pode ser feita quando apre-
sentada procuração, termo de 
tutela, curatela ou guarda.

A procuração também de-
verá ser aceita quando for 
apresentado instrumento de 
mandato público, nas situa-
ções de ausência por viagem, 
impossibilidade de locomoção 
ou moléstia contagiosa e du-
rante o período de 120 dias, 
podendo ser prorrogado por 
ato do presidente. A portaria, 
assinada pelo presidente do 
Instituto, Leonardo Guimarães, 

está publicada na edição de 
hoje (27) do Diário Oficial da 
União. 

Documentos
A flexibilização abrange uma 

série de documentos como 
certidões de nascimento, ca-
samento ou óbito, documento 
de identificação, formulários de 
perfil profissiográfico previden-
ciário - PPP, documentos apre-
sentados para solicitação de 
pagamento até o óbito. Também 
inclui fechamento de vínculo 
empregatício, alteração de da-

Agência BRASIL

dos cadastrais, cadastramento 
de pensão alimentícia, desis-
tência de benefício, além de do-
cumentos do grupo familiar para 
fins de pedido de benefícios 
assistenciais, instrumentos de 
mandatos para cadastramento 
de procuração, documentos 
médicos para comprovação de 
doença contagiosa ou impos-
sibilidade de locomoção para 
fins de inclusão de procuração, 
termo de tutela, de curatela, 
guarda e o comprovante de 
andamento do processo judicial 

Divulgação

Porto Seguro lança programa 
com mais de 10 mil 

oportunidades de trabalho

Vinicius LIMA 

Os novos colaboradores 
receberão R$ 1.500,00 
por mês para utilizar 
durante esse período

A Porto Seguro lançou o 
programa “Meu Porto Seguro” 
que oferece mais de 10 mil 
oportunidades de trabalho, ca-
pacitação e geração de renda 
para pessoas que perderam o 
emprego durante a pandemia. 
No site www.meuportoseguro.
org.br é possível realizar o 
cadastro e após a fase de 
inscrições, os recrutadores 
da Porto Seguro vão iniciar 
a seleção dos 10 mil novos 
colaboradores.

Concluída a primeira etapa 
do processo, os participan-
tes do programa vão receber 
capacitação e treinamento à 
distância (EAD). As primeiras 
contratações já devem acon-
tecer até o dia 3 de agosto. 
De acordo com informações 
do site a permanência no 
programa será de três meses 
seguidos. Os novos colabora-
dores receberão R$ 1.500,00 
por mês para utilizar durante 
esse período.

Os participantes do projeto 
não atuarão como corretores. 
Eles irão promover os produtos 
e serviços da Porto Seguro, 
gerando oportunidades de 
negócios tanto para corretores 
como para a companhia.

Balcão de Empregos

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta se-
gunda-feira (27) está oferecen-
do 215 vagas de trabalho. Entre 
elas: operador de caixa (20), 
corretor de seguros (10), auxi-
liar de produção (8), atendente 
de fast food (5), motorista (5), 
atendente de telemarketing (3), 
técnico de enfermagem (2), 
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.

As viagens no trecho Rio Preto a Cuiabá serão feitas duas vezes na semana com aeronaves turboélice ATR 72-600 

MAIS PRAZO Transportadores escolares ganham 
três anos a mais para trocar veículos

Os motoristas de transporte 
escolar de Rio Preto ganham 
um fôlego e terão três anos a 
mais para trocar seu veículo 
para poder continua atuando 
regulamento no município.

Foi sancionada nesta ter-
ça-feira (28) a lei 13.561 
que altera o artigo 2º da lei 
9.563/2005 que regulamenta 
o serviço de transporte escolar 
em Rio Preto. Com a mudança, 
os veículos poderão agora ser 

trocados quando completarem 
20 anos de sua fabricação e 
não mais 17 anos como era o 
regramento anterior. A lei entra 
em vigor daqui a 60 dias – dia 
28 de setembro.

Sem serviço – A categoria 
está a mais de quatro meses 
sem poder realizar o serviço de 
transportar alunos, por conta 
da suspensão das aulas devido 
à pandemia de Covid-19.

Segundo o vereador An-
derson Branco (PL), autor da 

nova legislação, atualmente 
os veículos que são utilizados 
para esse tipo de transporte 
são mais caros e, por conta 
disso, muitos transportadores 
estão tendo dificuldade de 
realizar a troca. Ele salienta 
que antigamente um veículo 
deste custava em torno de R$ 
70 mil e hoje está na casa de 
R$ 120 a R$ 150 mil, valores 
que dificultam a troca em um 
prazo curto de 15 anos, além 
do atual momento vivido por 
conta da pandemia que está 

prejudicando a todos.

Tecnologia – O vereador 
salienta ainda que com as no-
vas tecnologias dos veículos, 
seu prazo de vida útil é maior, 
além do que anualmente es-
tes veículos passam por visto-
ria para serem liberados para 
fazer o transporte escolar.

Segundo informações da 
Secretaria de Trânsito, são 
125 motoristas cadastrados 
no transporte escolar em Rio 
Preto.

Sérgio SAMPAIO

FLEXIBILIZAÇÃO

SEM FILAS
Polícia Federal volta a agendar 

atendimento a imigrantes em São Paulo

A Polícia Federal em São 
Paulo voltou a agendar aten-
dimentos para imigrantes na 
sede da Lapa, zona oeste 
paulistana. Os atendimentos 
com as novas normas de 
segurança começarão na 
próxima quinta-feira (30).

As pessoas devem com-
parecer ao local 15 minutos 
antes do horário marcado. 
Só serão atendidos os imi-
grantes que tiverem feito 
previamente o agendamento. 
Para evitar filas e aglome-
rações, não haverá mais 
atendimento por ordem de 
chegada.

Agência BRASIL As informações sobre o 
agendamento estão dispo-
níveis na página da Polícia 
Federal.

Solicitações de refúgio e 
casos urgentes podem pe-
dir autorização excepcional 
pelo endereço de e-mail 
migracao.sp@dpf.gov.br. A 
mensagem deverá conter as 

Divulgação

Divulgação

EMPREGO

Guilherme BATISTA

de representação civil.
O INSS poderá ainda, a 

qualquer tempo, solicitar os 
documentos apresentados, au-
tenticados ou não, caso enten-
da necessário, especialmente 
após o fim do atual estado de 
emergência epidêmico. Nos 
casos em que a documentação 
necessária não estiver entre 
as previstas, provocar dúvida 
quanto à sua legitimidade ou for 
indispensável o comparecimen-
to presencial do interessado, 
os prazos ficarão suspensos 
enquanto perdurar a interrup-
ção do atendimento presencial.

A dispensa da autenticação, 
segundo a norma, não vale 
caso haja algum indício consis-
tente de falsidade. “Nos casos 
em que houver dúvida quanto 
à legitimidade de qualquer 
documentação apresentada, 
caberá solicitação de exigência 
que terá o prazo suspenso até 
o retorno do atendimento pre-
sencial”, diz a portaria.

justificativas para a urgência 
do pedido.

Os prazos migratórios es-
tão suspensos desde 16 de 
março devido à pandemia 
do novo coronavírus. Desse 
modo, não há problemas 
para os imigrantes que não se 
registraram ou renovaram a 
permanência após essa data.

ERRATA - Dife-
rentemente do 
que foi publica-
do no domingo, 
26 de julho de 
2020, o núme-
ro correto da 
edição é: 
N° 5.024
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Inusitada
Dourival Lemes (foto) conhece como poucos os bastido-

res da política rio-pretense. Devido à pandemia, disse que o 
eleitorado ainda não tem uma definição dos pré-candidatos 
que vão disputar as eleições para prefeito. “É uma eleição 
inusitada, diferente de tudo que foi até hoje”, analisa. Sobre 
as medidas do prefeito Edinho Araújo (MDB) para combater o 
vírus, o ex-vereador diz que o povo já está reconhecendo que 
foram necessárias. “É um fator positivo”, diz.  Lemes está fora 
das lides partidárias, porém, pretende apoiar um candidato 
que tenha projeto para o desenvolvimento do município.

Carisma  
O contado direto com o 

eleitor, na opinião do ex-vere-
ador Dourival Lemes, é impor-
tante para qualquer candidato 
expor suas propostas, no en-
tanto, não está sendo possível 
para evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus. O ex-
-vereador lembra, portanto, 
que os candidatos não vão ter 
essa oportunidade, no próxi-
mo processo eleitoral. Até o 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
segundo ele, também perde 
a oportunidade de conversar 
pessoalmente com o eleito-
rado. “Como tem carisma, 
Edinho é imbatível no corpo 
a corpo”, frisou.

Contaminados
Pesquisa aponta que em cada quatro deputados do 

Centrão um está envolvido em crimes ou ações por impro-
bidade administrativa por ter cometido malfeitos ao erário 
e enriquecimento ilícito. Do grupo de 200 parlamentares 
que agora blinda o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 
60 estão envolvidos com processos na Justiça. Os crimes 
são lavagem de dinheiro e corrupção a crimes ambien-
tais. Arthur Lira (AL) e Paulinho da Força (SP) lideram os 
grupos que fazem parte do Centrão, contaminados com a 
ganância de enricar com o suor do povo. Bolsonaro está 
bem acompanhado…

Lambança
Daniel Caldeira escla-

receu que não está filiado 
ao Avante para disputar 
uma cadeira na Câmara. 
Por causa de falha da di-
reção do partido, Daniel 
diz que dormiu filiado ao 
Avante e acordou no PL, 
porém, a Justiça Eleitoral 
não reconheceu a filiação. 
O juiz eleitoral vai decidir, 
no momento do registro 
da candidatura, se ele está 
filiado ao Avante ou no PL. 
Como estava no PTC e não 
houve a desfiliação, Daniel 
acredita que vai prevalecer. 
“Eu vou disputar e meu foco 
é da seriedade, da honesti-
dade e da luta”, diz.

Porta aberta
O pré-candidato a prefei-

to Carlos Alexandre, também 
presidente do PCdoB, disse 
que está aberto ao diálogo 
aos dirigentes partidários 
– siglas democráticas ali-
nhadas à esquerda –  a fim 
de debater um plano de 
governo para protagonizar 
a disputa pela Prefeitura. “A 
porta não está fechada para 
ninguém”, avisa.  A decisão 
em lançar a pré-candidatura 
a prefeito, segundo ele, foi 
devido a restruturação do 
PCdoB em Rio Preto. “A de-
finição (da candidatura) só 
acontece em setembro”, diz, 
se referindo a convenção do 
partido.  

Entrega
Mesmo com a pande-

mia, Edinho Araújo (MDB) 
ficou entusiasmado ao en-
tregar no último sábado o 
viaduto na rua Izidoro Pupin, 
região do Jardim Palestra. O 
viaduto vai dar mais fluidez 
ao trânsito entre a região 
do Jardim Palestra à Zona 
Norte de Rio Preto. Estudo 
mostrou que passam cerca 
de 10 mil veículos por dia, 
incluindo o Distrito Industrial 
e a região do Aeroporto. O 
investimento no novo viadu-
to, sob a estrada de ferro, 
foi de R$ 5,1 milhões. O 
prefeito lembrou ainda que 
o viaduto ficou pronto antes 
do prazo.

Legítimo
Marco Rillo (PSOL) disse 

que é ‘legítimo’ a decisão 
do presidente do PCdoB, 
Carlos Alexandre, lançar sua 
pré-candidatura a prefeito. 
Como pré-candidato pelo 
PSOL, Rillo tem articulado a 
formação de uma frente de 
partidos de esquerda para 
disputar as eleições majo-
ritárias. Apesar disso, Rillo 
diz que até as convenções 
partidárias as tratativas vão 
continuar e uma aliança 
PSOL/PCdoB ainda não está 
descartada.  O vereador tam-
bém espera fechar coligação 
com o PCB e PSTU. “Vamos 
fazer um debate para resol-
ver”, pondera.

Limpeza
A vereadora Karina Caro-

line (Republicanos) enviou 
indicação sugerindo ao Exe-
cutivo para contratar uma 
empresa terceirizada com o 
objetivo de executar limpeza 
nas caixas d´água dos mo-
radores. O objetivo, segundo 
ela, é garantir um serviço 
de qualidade na limpeza 
das caixas para eliminar 
bactérias e evitar infecção 
aos moradores. “A falta de 
limpeza pode causar into-
xicação, virose entre outras 
doenças”, alerta. A despesa 
da limpeza, conforme a indi-
cação, seria incluído no valor 
da conta da água de cada 
morador.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assinou, nesta segun-
da-feira (27), a ordem de 
serviço para o prolongamento 
da Avenida Francisco das Cha-
gas Oliveira, no trecho entre a 
Estrada da Matinha até a Rua 
Ulisses Jamil Cury, além de 
adequação das rotatórias em 
desnível da Avenida Clóvis Oger 
com a Rodovia Washington Luís 
(SP-310).

Investimento – O inves-
timento na obra será de R$ 
6.299.147,43, tendo como 
contratada a empresa Coplan 
Construtora Planalto Ltda, o 
prazo para execução é de 240 
dias.

O secretário de Obras, Sér-
gio Issas, destacou que as 
adequações das rotatórias foi 
um pedido da Artesp (Agência 
de Transportes do Estado de 
São Paulo). “As rotatórias não 
estão dentro das normas de 
uma rodovia, com acesso de 

pista dupla como a Rodovia 
Washington Luís (SP-310). O 
município tinha esse projeto 
pronto, com recurso do Finisa, 
e inseriu os valores nesta obra 
para interligar o polo Joalheiro 
até a Avenida Francisco das 
Chagas de Oliveira. As obras 
começam na rotatória próximo 
ao IPA e seguem para a segun-
da rotatória, que dá acesso ao 
Recinto de Exposições”, salien-
tou Issas.

Danilo Pinheiro, diretor de 
Obras da Coplan afirmou nesta 
terça-feira (28) as equipes já 
estarão no canteiro de obras. 
“Nossos equipamentos e todo 
o pessoal está empenhado para 
o início dos trabalhos. Vamos 
aproveitar o momento de seca 
para a acelerar a obra e concluir 
o projeto o mais rápido possí-
vel”, afirmou Pinheiro.

A obra terá as seguintes eta-
pas de execução de pavimen-
tação, drenagem, sinalização e 
calçamento das avenidas, além 
das adequações das rotatórias 
com previsão de conclusão em 
2021.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Distrito Ulysses Guimarães ganha 
interligação com Jardim Maracanã

Edinho Araújo assinou nesta segunda-feira, 27, a ordem de 
serviço para início das obras

Divulgação SMCS

FASE VERDE

LEI COMPLEMENTAR
Projeto sobre amortização de dívida da 

RioPretoPrev mobiliza servidores

Diversos segmentos ligados 
aos servidores municipais de 
Rio Preto estão se mobilizando 
virtualmente e encaminhando 
mensagem e ofícios para os 
vereadores de Rio Preto pe-
dindo o adiamento da votação 
do PLC (Projeto de Lei Comple-
mentar) 15/2020 que altera 
artigo 2º da Lei Complemen-
tar 396 que criou em 2013 
a Política de Amortização do 
déficit atuarial da RioPretoPrev 
(Instituto Próprio de Previdên-
cia). O PLC cria uma alíquota 
escalonada pelos próximos 35 
anos, que será incidente sobre 
o 13º salário dos servidores. 
A alíquota começa com 12% 
em 2020 e chega a 28,97% 
em 2030.  Esses valores têm 
como objetivo a cobertura do 
déficit atuarial apurado.

Nesta segunda-feira (27), 
os conselheiros municipais de 
previdência que representam 
os servidores elaboraram um 
documento que foi protocolado 
para o presidente da Câmara 
de Rio Preto, vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas), no 
qual detalham os prejuízos e 
perigos que este projeto de lei 
complementar trará para os 
servidores e pedem também 
o adiamento da votação do 
mesmo e que seja feito um 
debate amplo e aberto com os 
servidores que são os maiores 
interessados.

Em um trecho do documen-
to, os conselheiros afirmam 
que “O PLC 15/20, irresponsa-
velmente, estabelece o prazo 
máximo para equacionamento 
do Déficit Atuarial em 35 anos 
sem, contudo, observar outras 
possibilidades, mais favoráveis 
aos segurados da Riopreto-

Sérgio SAMPAIO

Governo altera critério para mudança
 de fase no Plano SP

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
durante a coletiva desta segun-
da-feira (27) alterações na taxa 
mínima de ocupação de leitos de 
UTI para avançar de fase no Pla-
no SP. As novas regras facilitam, 
principalmente, a transição das 
cidades que estão na fase ama-
rela para a fase verde, que agora 
só precisam que o percentual de 
ocupação dos leitos esteja entre 
70% a 75%, além de permane-
cer 28 dias consecutivos nesta 
etapa. As regras começam a va-
ler a partir da próxima sexta (31).

De acordo com a secretária 
de desenvolvimento econômico, 
Patrícia Ellen, a “calibragem téc-
nica” visa abordar três pontos: 
os critérios de estabilidade, a 
liberação da capacidade hos-

pitalar para redirecionar leitos 
ociosos no estado e a atualiza-
ção na regra de indicadores de 
internações e óbitos. “Outros 
países que estão em uma etapa 
mais avançada da pandemia, nos 
permitiram aprender que alguns 
critérios mínimos precisam ser 
adicionados na transição da 
fase amarela para verde, além 
de algumas regras adicionais de 
estabilidade que precisam ser 
incluídas”, explicou Patricia.

Dentre os critérios anuncia-
dos, está a alteração do índice 
de ocupação de leitos de UTI, 
que atualmente precisam estar 
abaixo de 60%, para até 75%. 
A medida permite que os mu-
nicípios liberem leitos de UTI 
reservados a pacientes graves 
com coronavírus para outras 
especialidades médicas que ti-
veram o atendimento adiado ao 

longo da pandemia.
Outra atualização é que os 

indicadores de variação das in-
ternações e variação dos óbitos 
exigirão números absolutos por 
100 mil habitantes. Os novos 
índices ainda serão aprovados 
pelos especialistas do Centro 
de Contingência de coronavírus 
nesta terça (28), mas devem ficar 
abaixo de entre 30 e 40 interna-
ções e de três e cinco mortes por 
100 mil habitantes.

Atualmente, São José do Rio 
Preto está na fase laranja do Pla-
no SP. Para avançar para a fase 
amarela é preciso ter uma taxa 
de ocupação de leitos entre 80% 
e 75% ou 70% (a ser definido). 
Na última atualização, o municí-
pio tinha ocupação de 79% dos 
leitos. Se este índice ficar acima 
de 80%, a cidade irá para a fase 
vermelha.

Vinicius LIMADivulgação

AVENIDA

Rio Preto aparece na Fase Vermelha em slide 
apresentado na 100ª coletiva do Estado

Os moradores da região 
de Rio Preto que estavam 
acompanhando a 100ª co-
letiva feita pelo governo do 
Estado de São Paulo nesta 
segunda-feira (27) tomaram 
um susto durante a fala da 
secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patrícia 
Ellen, que ao mostrar o mapa 
do Estado a Região de Rio 
Preto apareceu com a cor 

Vermelha que é a mais restri-
tiva onde apenas os serviços 
essenciais podem funcionar.

Patrícia estava detalhan-
do a nova forma de calibra-
gem para a mudança de 
faseamento das regiões do 
Estado dentro do Plano São 
Paulo.

Equivoco – Mas apesar 
do susto foi apenas um erro 
na montagem da apresenta-
ção, e Rio Preto se mantém 

Sérgio SAMPAIO na fase Laranja onde se 
encontra desde o inicio do 
Plano São Paulo.

Mapa pronto – Esse erro 
deixa nas entrelinhas que 
esse material estava pronto 
para ser utilizado na última 
sexta-feira (24), mas que 
nos acrescimentos Rio Preto 
conseguiu reverter à situação 
a apresentar para o governo 
do Estado que poderia per-
manecer na fase Laranja.

prev” diz trecho do documento.
As duas entidades de sin-

dicais que representam os 
servidores de Rio Preto, Sindi-
cato dos Servidores Públicos 
Municipais (SSPM) e a ATEM 
(Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação) também ques-
tionam o conteúdo do projeto 
que segundo as entidades trará 
um prejuízos para as contas 
da RioPretoPrev por reduzir de 
forma drástica os repasses que 
estavam previstos.

O Sindicato dos Servidores 
encaminhou para os 17 verea-
dores um pedido de adiamento 
da votação do projeto para que 
possa ser feita uma discussão, 
mas ampla sobre o assunto. 
“As alterações propostas pelo 
Executivo implicarão em uma 
redução de mais da metade 
dos valores que deveriam ser 
repassados ao órgão previden-
ciário”, diz trecho do documen-

to encaminhado ao presidente 
da Câmara.

Por sua vez, a Atem, em 
suas redes sociais, pede para 
que os servidores da Educa-
ção mandem e-mails para os 
vereadores pedindo pela re-
jeição do projeto. O projeto de 
lei complementar será a sua 
legalidade votada na sessão 
desta terça-feira (28).

Divulgação
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Detran-SP agenda exames 
práticos para dia 6 de agosto

O Detran São Paulo agendou 
para o dia 06 de agosto os pri-
meiros exames práticos após o 
início da quarentena no Estado 
de São Paulo, que começou no 
final do mês de março. Neste 
primeiro momento, serão ape-
nas exames práticos para carro.

Nesta segunda-feira (27), o 
órgão reabriu o agendamento 
para que os exames práticos, 
após quatro meses. Os mesmos 
deverão acontecer em ambien-
tes abertos, respeitando todos 
os protocolos de segurança. 
Em Rio Preto os exames irão 
acontecer na Praça do Jardim 
Caparroz.

Segundo Márcio Junio Rodri-
gues, diretor de ensino da CFC 
Rio Preto, as provas foram mar-
cadas para dia 06 de agosto, 
mas o Detran permitiu o agen-
damento com um número muito 
reduzidos de alunos – apenas 
dois alunos por Autoescola 
(CFCs – Centro de Formação de 
Condutores).

Em Rio Preto existem 28 
CFCs com essa determinação 
feita pelo Detran neste primeiro 
exame contará com a participa-
ção de 56 alunos.

Rodrigues salientou que ele 
definiu que vai selecionar os alu-
nos que estão com o processo 
de habilitação mais próximo de 
seu vencimento.

Validade prorrogada – O 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) alterou de 12 para 18 
meses o prazo para conclusão 
do processo de habilitação em 
decorrência do momento vivido 
pela pandemia da Covid-19.

As provas práticas serão re-
alizadas em ambientes abertos 
seguindo todos os protocolos 
sanitários do Detran foram pré 
debatidos com as entidades que 
representam as CFCs em todo 
o Estado.

Exames cancelados – Além 
dos alunos que retornaram 

às aulas práticas nas últimas 
semanas e poderão fazer o 
exame – existe uma pendencia 
a ser resolvida pelo Detran – um 
grupo de aproximadamente 550 
alunos que iriam fazer os exames 
nos dias 23 e 27 de março estão 
no aguardo há quatro meses 
para a definição de uma nova 
data.

Motos – O exame prático 
para habilitação não teve data 
definida ainda pelo Detran.

Aulas teóricas – As aulas te-
óricas para primeira habilitação, 
para aqueles alunos que deram 
entrada antes do início da pan-
demia da Covid-19, estão sendo 
ministradas pelos instrutores 
por meio de videoconferência. 
As aulas acontecem em tempo 
real, permitindo monitorar a 
permanência do instrutor e can-
didatos na sala virtual durante a 
realização das aulas.

Reconhecimento facial 
– Ainda relacionada às aulas 
teóricas, o sistema de reconhe-
cimento facial, desenvolvido 
pela Prodesp para que os alunos 
possam realizar as aulas de 
forma remota, em casa, já está 
pronto e as empresas podem 
disponibilizar mais essa opção 
a seus clientes.

Retomada – Para a retoma-
da integral dos serviços ofereci-
dos pelas autoescolas, restam 
apenas duas etapas que serão 
anunciadas esta semana: dentre 
elas a liberação para a prova te-
órica e para o primeiro cadastro, 
ou seja, primeira habilitação.

Atendimento digital – Por 
meio dos serviços on-line, o 
Detran ampliou em 48% as 
opções digitais para manter 
os atendimentos aos usuários. 
Entre as 64 opções disponíveis 
no portal (www.detran.sp.gov.
br) e pelo aplicativo Detran.SP, 
estão renovação simplificada e 
segunda via de CNH, licencia-
mento, transferência, registro e 
liberação de veículo, consulta de 
multas e de pontuação na CNH, 
entre outros.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Festa do Senhor Bom Jesus dos 
Castores será realizada no Youtube

A pandemia de Covid-19 fez 
o mundo parar. Cada um, da sua 
forma, está vivendo mudanças 
de hábitos e se adaptando ao 
novo normal. A Igreja Católica 
também tem se reinventado 
para realizar suas celebrações e, 
com isso, a tradicional festa do 
Senhor Bom Jesus dos Castores 
será realizada de uma forma di-
ferente. A 111ª edição do evento 
católico não terá a realização das 
missas presenciais no Santuário 
Bom Jesus dos Castores, em 
Onda Verde, mas as celebra-
ções eucarísticas poderão ser 
acompanhadas de forma on-line 
no canal do Youtube (https://
www.youtube.com/channel/UC-
-KtllTJ3y4QwUM_MrDD9pQ), a 
partir desta terça-feira (28). A 
novena virtual segue até o dia 5 
de agosto, com transmissão às 
20 horas.

No dia 6 de agosto, data da 
celebração litúrgica da Transfigu-

ração do Senhor, comemora-se o 
Bom Jesus. Na região, o Bom Je-
sus dos Castores será celebrado 
com duas missas, às 8h da ma-
nhã e às 17h da tarde, presididas 
pelo padre Diego Lopes, reitor do 
santuário diocesano.

A professora Luana Sampaio 
de Oliveira Barbosa, 35 anos, 
participa da romaria desde 2014 
e, somente em duas ocasiões, 
devido a gravidez dos filhos, Fe-
lipe e Maria Julia, não conseguiu 
percorrer os 15 quilômetros que 
separam Rio Preto do Santuário 
Senhor Bom Jesus dos Castores. 
Acompanhada do marido, o advo-
gado Thiago dos Reis Barbosa, 34 
anos, ela conta que em todas as 
ocasiões reúne também amigos e 
é um momento de agradecimen-
to. “Eu vou agradecendo tudo que 
conquistei naquele ano e também 
pedindo aquilo que almejo. Sinto 
mais leve, parece que vem uma 
paz interior. O cansaço bate mas 
acho que como tenho fé, não fica 
desgastante”, afirma.

Tatiana PIRES

 
KATIA CRISTINA HORTA, faleceu aos 

51 anos de idade. Era solteira e deixa os 
fi lhos Renato Aparecido, Luiz Rodrigo, Ali-
ne Gini e Vitória Olívia. O seu sepultamento 
será no dia 25/07/2020, às 15:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

ARGEMIRO RUBIO COLOMA, faleceu 
aos 79 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Maria de Miranda Coloma e deixa os 
fi lhos Claudinei e Cristina. O seu sepulta-
mento será no dia 25/07/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

VAGNER ROGERIO BATISTELA, faleceu 
aos 55 anos de idade. Era divorciado da 
Sra. Cassia Virginia Paglioni e deixa os 
fi lhos Vanessa, Vitória, Ana Paula, Viviane 
e Jéssica. O seu sepultamento será no dia 
25/07/2020, às 10:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

GENI HONÓRIO DE CAMARGO, faleceu 
aos 90 anos de idade. Era divorciada do 
Sr. Antenor Camargo dos Santos e deixa 
os filhos Sueli, Marli, Sonia, Sandra, 
Aparecida, Ilson e Maria (falecida). O seu 
sepultamento será no dia 26/07/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório Jardim 

  FALECIMENTOS

Polícia fecha bingo clandestino

A Polícia Militar de Rio Preto 
fechou um bingo clandestino 
na tarde deste domingo (26), 
no bairro Solo Sagrado, e apre-
endeu uma máquina caça-ní-
quéis. A casa funcionava na rua 
Anis Trabulsi, desrespeitando 
a orientação de isolamento e 
distanciamento social. A PM 
chegou até o local após receber 
uma denúncia anônima.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, no 
local havia uma residência e no 
fundo do imóvel foi constatada a 
aglomeração de várias pessoas 
em mesas e cadeiras, onde era 
realizada a transmissão de bingo 
através de televisor.

O proprietário da casa, um 

aposentado de 75 anos, alegou 
que só organizou o evento para 
complementar a renda familiar. 
Além de uma máquina caça-ní-
quéis, foram apreendidas duas 
máquinas de cartão de crédito, 
caderno com possíveis anota-
ções de jogo de azar e 17 fitas 
de jogos.

O aposentado foi encami-
nhado até a Central de Fla-
grantes, onde foi ouvido e libe-
rado. Outras 15 pessoas foram 
identificadas e qualificadas no 
boletim de ocorrência, mas não 
foram levadas para a delegacia. 
O local foi periciado pela Polícia 
Civil.

O caso registrado como jogo 
de azar e infração de medida 
sanitária preventiva será inves-
tigado pelo 6º Distrito Policial.

Tatiana PIRES
Cláudio LAHOS

Aposentado foi ouvido e liberado

A causa da morte de um 
ajudante geral, de 42 anos, 
será investigada pela Polícia 
Civil de Rio Preto. O corpo 
dele foi encontrado em sua 
casa, na Vila Esplanada, neste 
domingo (26).

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
um primo do ajudante geral, 
de 30 anos, foi até a casa 
dele para convidá-lo para um 
almoço e encontrou-o morto. 
Parte do corpo estava sobre a 
cama e a outra fora dela.

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
foi acionado e um médico 
legista esteve no local, decla-
rando a causa da morte como 
desconhecida. A Polícia Militar 
também foi chamada e não 
constatou sinais de violência.

Morte de homem 
de 42 anos será 
investigada pela 

Polícia Civil

Construtor de 36 anos é preso 
por violência doméstica

Um construtor, de 36 anos, 
foi preso em flagrante após 
ameaçar de morte, colocando 
uma faca no pescoço, uma 
dona de casa, de 31 anos, com 
quem vive em união estável. O 
crime aconteceu neste domingo 
(26), na residência do casal, 
na Estância São Pedro, em Rio 
Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a Polícia Militar foi 
acionada, através do Copom 
(Centro de Operações da Po-
lícia Militar do Estado de São 
Paulo) para atender um caso 
de violência doméstica. Já no 
bairro, a irmã da vítima abordou 
os policiais e indicou a casa 

onde o companheiro ameaçava 
matá-la.

Quando os policiais che-
garam à casa, o agressor não 
estava lá. A vítima contou que o 

a casa com a filha do casal.
O construtor chegou à resi-

dência e reagiu à abordagem da 
PM. Em revista, foi encontrada 
uma porção de maconha no 
bolso da bermuda dele. Levado à 
Central de Flagrantes, o constru-
tor continuou ameaçado matar a 
companheira e a cunhada.

A vítima contou à Polícia Civil 
que depois que o companheiro 
passou a usar drogas, o rela-
cionamento ficou conturbado e 
pautado por agressões físicas 
e verbais.

O contrutor foi preso por 
violência doméstica, ameaça e 
porte de drogas para o consumo 
pessoal sem autorização ou em 
desacordo.

Tatiana PIRES

marido chegou alterado e pegou 
uma faca ameaçando-a. Ela so-
licitou que os policiais a auxilias-
sem a pegar alguns pertences 
pessoais já que desejava deixar 

Cláudio LAHOS

SOLO SAGRADO

AMEAÇA DE MORTE

ON-LINE
Iguatemi traz cinema em 
drive-in no mês de agosto

Enquanto as salas de cine-
mas não podem voltar a funcio-
nar em Rio Preto, por conta das 
restrições impostas para conter 
o contágio da Covid-19, uma 
das alternativas encontradas na 
cidade foi a realização de ses-
sões de cinema drive-in. Desta 
vez, os amantes das telonas 
terão a oportunidade de matar 
saudade do cinema no estacio-
namento do Shopping Iguatemi.

As sessões acontecerão de 
quarta a sábado entre os dias 12 
a 15 de agosto, as pessoas po-
derão assistir os filmes de dentro 
de seus carros, respeitando 
assim o distanciamento social 
que tem com foco combater o 
coronavírus.

Vendas – As vendas come-
çam na próxima quinta-feira 
(30) por meio do aplicativo ou 
do site da Ingresse www.ingres-
se.com

Custo – O valor do ingresso 

será por carro no valor de R$ 
70,00. A capacidade máxima 
permitida por carro será de qua-
tro pessoas.

Solidariedade – 20% do 
valor arrecadado com a bilhe-
teria nestes quatro dias serão 
revertidos para a Cruz Vermelha 
de São Paulo.

Distanciamento e proteção 
– Os veículos terão distancia-
mento entre as vagas conforme o 
mínimo estabelecido em decreto 
do município de 1,5 m. Os clien-
tes devem permanecer dentro 
do carro durante toda a sessão. 
Caso precisem sair, bastará acio-
nar o pisca-alerta que a equipe 
do evento estará à disposição. 
Enquanto estiverem do lado de 
fora do carro, o uso da máscara 
de proteção é obrigatório.

Alimentação – Serviços de 
bomboniere exclusivos poderão 
ser adquiridos via aplicativo Zig 
Pay em parceria com a El Dou-
rado, que estarão disponíveis 
no local.

Sérgio SAMPAIO

NOSTALGIA

da Paz para o mesmo crematório.

ADEMIR EMANUEL DA SILVA, faleceu 
aos 40 anos de idade. Era casado e deixa 
o fi lho Murilo. O seu sepultamento será 
no dia 26/07/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Ercília para o cemitério 
São João Batista.

NILCE APPARECIDA LODI RIZZINI, 
faleceu aos 84 anos de idade. Era solteira 
e não deixa fi lhos. O seu sepultamento será 
no dia 26/07/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Ercília para o cemitério 
da Ressurreição.

VALDECIR APARECIDO NHANI, faleceu 
aos 68 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Carmen Silva Minari Nhani e deixa 
os fi lhos Cleber Junior e Waldecir (fa-
lecido). O seu sepultamento será no dia 
27/07/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz para o 
mesmo cemitério.

ALVENINO DE ALMEIDA CHAVES, 
faleceu aos 92 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Dirce Vieira Chaves e deixa 
os fi lhos Silvio, Cristiane, Regiane, Alex e 
Alvenino Junior. O seu sepultamento será 
no dia 27/07/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

As provas deverão acontecer em ambientes abertos, respeitando todos os protocolos de segurança

SEM VIOLÊNCIA

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

FPF define horários e 
locais das quartas de final

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) definiu, nesta 
segunda-feira (27), os dias, ho-
rários e locais das partidas das 
quartas-de-final do Campeonato 
Paulista. São Paulo e Mirassol 
fazem o primeiro jogo, na quar-
ta-feira (29), às 19h, no estádio 
do Morumbi.

O Leão perdeu por um a 
zero para a Ponte Preta neste 
domingo (26) em São Bernardo 
do Campo. Apesar do revés, a 
equipe da região garantiu o se-
gundo o lugar no Grupo C e uma 
vaga no mata-mata. O elenco e a 
comissão técnica seguirão para 
Itu, onde treinarão no CT Kioshi. 
Na terça-feira (28) à noite, o 
grupo segue para um hotel na 
região do Morumbi.

Ainda na quarta-feira, o Pal-
meiras recebe o Santo André, 
às 21h30, no Allianz Parque. 
Os outros dois confrontos acon-
tecem na quinta-feira (30). No 

Morumbi, o Red Bull Bragantino 
recebe o Corinthians, às 19h, 
enquanto Santos e Ponte Preta 
se enfrentam na Vila Belmiro às 
21h30.

Todas as partidas da fase 
final terão árbitro de vídeo, que 
atuará por meio de uma sala 
centralizada na sede da FPF. 
Também será instalada em cada 
estádio uma sala completa de 
VAR como backup. Conforme 
previsto em regulamento, os 
cartões amarelos foram zera-
dos para as quartas de final. 
Cada clube poderá trocar quatro 
atletas inscritos para a fase de 
quartas de final até o dia 28/7.

Vinicius LIMA

PAULISTÃO
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Pompoarismo: As razões 
para você começar a 

praticar já!

Vantagens do pompoarismo além do sexo

Paralelamente, os exercícios do pompoarismo trazem muitos 
benefícios para sua saúde; são bônus do domínio consciente 
dos músculos vaginais

Redução das cólicas menstruais – “As cólicas menstruais 
nada mais são que contrações uterinas para expulsar os co-
águlos de sangue que revestem as paredes do útero”, e  o 
pompoarismo aumenta o fluxo sanguíneo da região e evita a 
formação desses coágulos, reduzindo as cólicas.

Alívio dos sintomas da TPM – A grande movimentação dos 
músculos vaginais interfere na produção hormonal, o que alivia 
os sintomas da TPM.

Melhora do funcionamento do intestino – O controle das 
contrações e descontrações vaginais têm impacto positivo nos 
movimentos peristálticos, responsáveis pela movimentação 
dos alimentos no sistema digestivo. O intestino consegue fun-
cionar melhor na absorção de nutrientes e eliminação do que 
é desnecessário.

Melhora na pele, nas unhas e nos cabelos – Com o in-
testino funcionando melhor, as toxinas são eliminadas de forma 
natural e não se instalam na pele, nos cabelos e nas unhas. 
Além de mais saudáveis, eles ficam mais bonitos.

Auxílio para o parto normal – Os movimentos de expulsão 
do bebê em um parto normal são ainda mais fáceis quando a 
mulher tem domínio sobre a musculatura pélvica. A recuperação 
também é mais rápida e tranquila no pós-parto.

Alívio nos sintomas da menopausa – Por aumentar a 
lubrificação natural da mulher, o pompoarismo pode evitar o res-
secamento e a diminuição da libido da mulher na menopausa.

Controle do vaginismo – O vaginismo é uma condição que 
faz com que a mulher tenha contrações involuntárias durante a 
penetração, o que torna o sexo dolorido e, às vezes, impossível. 
Com as técnicas de pompoarismo, ela consegue controlar esses 
espasmos e fazer transar sem sentir dor.

Melhora na autoestima – O pompoarismo permite que se 
tenha total domínio do que o corpo sentirá durante uma relação 
sexual. A mulher que conhece e controla seu corpo é mais dona 
de si e, portanto, muito mais segura.

Benefícios para a sexualidade feminina
Proporciona o aumento da libido;
Melhora o desempenho sexual;
Diminui a dor no momento da penetração, que pode ser 

causada por alguma complicação na vagina;
Dá a possibilidade de orgasmos múltiplos para a mulher;
Retarda a ejaculação do parceiro, por meio dos movimentos.

Apesar do exercício oferecer benefícios para a saúde e sexu-
alidade da mulher, ele não deve ser praticado sem a indicação 
de um profissional especialista.

Vou deixar aqui alguns exercícios que você já sentira uma 
diferença e não te causara nenhum dano, mas é essencial um 
curso para aprender desde técnica de respiração, concentração 
e ginástica íntima.

Exercícios simples para contrair o períneo
Deitar ou sentar num lugar calmo e confortável e respirar 

lenta e profundamente durante alguns segundos;
Contrair fortemente a musculatura do assoalho pélvico, 

mantendo a contração durante 2 segundos. A contração pode 
ser sentida fechando o ânus e a vagina, ou puxando toda a 
região para dentro;

Após 2 segundos, relaxe os músculos e descanse durante 
8 segundos.

Os passos 2 e 3 devem ser repetidos até 8 a 10 vezes 
consecutivas, sendo por fim recomendado realizar uma última 
contração que dure entre 8 a 10 segundos seguidos.

Quer aprender muito mais e se tornar uma mulher transfor-
mada  na sua melhor versão plena feliz e realizada, siga meu 
insta @mirnazelioli

Beijos maravilhosas ate a próxima.

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora 
do projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto 
de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e 
Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
Rio Preto passa dos cinco 

mil curados e registra 
nove óbitos por Covid-19
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou os dados de 
Covid-19 no município nesta 
segunda-feira (27). Em rela-
ção aos números divulgados 
na sexta-feira (24), houve um 
aumento de 704 pacientes re-
cuperados durante este fim de 
semana. No total, são 5.025 
recuperados, número equiva-
lente a 65% dos casos.

Nas últimas 24 horas, foram 
registrados 143 novos casos de 
coronavírus, totalizando 7.706 
desde o início da pandemia. 
Deste número, 1.130 casos 
foram diagnosticados em profis-
sionais da saúde, o equivalente 
a 14,6% do número total. Rio 
Preto também alcançou  a mar-
ca de 31.869 testes realizados 
e tem como coeficiente de 
incidência 1.672 casos a cada 
100 mil habitantes.

Durante a live ainda foram 
confirmados mais nove mortes 
pela doença na cidade. No total, 

são 216 óbitos contabilizados. 
A taxa de letalidade segue em 
2,8%, menor que as médias em 
São Paulo (4,5%), Brasil (3,6%) 
e do mundo (4%).

Com relação aos casos de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) são 306 pacientes 
internados, sendo 122 na UTI e 
184 enfermaria. Destes casos 
de SRAG, 170 testaram positivo 
para Covid-19, sendo que 89 
estão na enfermaria e 81 na UTI 
(equivalente a 66%).

“Uma pessoa exposta à do-
ença agora, não vai ser no mo-
mento que ela vai entrar com o 
sinal de gravidade e precisar de 
uma internação. Pode ser daqui 
7,10 ou 15 dias. As pessoas 
agravam um pouco mais tarde 
e estes leitos vão ser ocupados 
bem depois do início dos sin-
tomas. Quando temos muitos 
casos em uma semana, esses 
números acabam refletindo nos 
dados de óbitos e internações 
dos próximos dias”, explicou a 
gerente da vigilância epidemio-
lógica.

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Com 143 novos casos, cidade tem 7.706 pacientes positivos para Covid-19

Divulgação

CASOS GRAVES

COVID-19
Interior registra alta 
de 16% de óbitos nas 
últimas duas semanas

 Dados divulgados nesta 
segunda-feira (27) pelo Governo 
do Estado demonstraram uma 
alta de 16% no número de 
óbitos por Covid-19 no interior 
do Estado nas últimas duas 
semanas.

No caminho inverso, encon-
tra-se a capital (cidade de São 
Paulo) onde no mesmo período 
houve uma queda de 27% no 
número de óbitos causados pelo 
coronavírus.

Internações – Uma infor-
mação positiva para o início 
desta semana diz respeito ao 
número de internações que 
registrou queda de 2% em todo 

o interior do Estado.
Segundo Marco Vinholi, se-

cretário de Desenvolvimento 
Regional, as regiões de Franca, 
Bauru e Araçatuba registraram 
quedas consideráveis no número 
de internações sendo 20%, 18% 
e 13%, respectivamente.

“Isso é muito significativo, 
levando em conta que os óbitos 
observam o que aconteceu há 
15, 20 dias, e as internações 
refletem o que acontece nesse 
momento”, salientou Vinholi ao 
comentar os dados desta segun-
da-feira.

Índice geral – O índice de 
letalidade no Estado todo é o 
menor já registrado até o mo-
mento: 4,47%.

Sérgio SAMPAIO

RECUPERADO
Prefeito de Uchoa recebe alta e retoma atividades

A Prefeitura de Uchoa divul-
gou um vídeo nas redes sociais 
nesta segunda-feira (27) que 
o prefeito Will de Carvalho re-
tomou as atividades de forma 
presencial em seu gabinete após 
receber alta médica por estar 
curado do Covid-19. Diagnosti-
cado com a doença no dia 17 de 
julho, junto com a primeira-da-
ma e mãe do prefeito, Adelaide 
Giovanelli, Carvalho afirmou no 

vídeo que ela  também está 
recuperada.

“Agradeço de coração a todos 
que de alguma forma ou de ou-
tra, rezaram, oraram e pediram a 
Deus para curar a mim e a minha 
mãe. Resta-me a gratidão e dizer 
muito obrigado”, comentou o 
prefeito.

Carvalho também ressaltou a 
importância de respeitar as reco-
mendações de enfrentamento 
ao coronavírus. “É uma doença 
muito triste. Você passa dias e 

noites com muita dor. Não é 
uma gripezinha. A coisa é séria, 
por isso peço respeito ao próxi-
mo. Fiquem em suas casas se 
tiverem a doença. Não teimem 
em ficar pra rua. Usem máscara, 
álcool gel, lave as mãos, evite 
aglomerações, abraços e aper-
tos de mãos”, afirmou.

Segundo o último boletim 
divulgado pela Secretaria de 
Saúde de Uchôa, no dia 25 de 
julho, o município conta com 
121 casos confirmados, sendo 

Vinícius LIMA
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UPA Jaguaré vai atender apenas pacientes que chegarem de SAMU

A partir desta terça-feira 
(28), a UPA Jaguaré deixa de 
atender de porta aberta e passa 
a atender exclusivamente casos 
de Síndrome Respiratórias, mo-
deradas e graves, de pacientes 
que chegarem ao local por meio 
do SAMU 192.

Para atender essa nova de-
manda, a UBS do Solo Sagrado 
– que já atende como Unidade 
Respiratória – amplia seu aten-
dimento, que passa a ser de 
24 horas. Essa unidade será 

apenas para o atendimento de 
casos respiratórios leves.

Horários de funcionamento 
das demais unidades respirató-
rias de Rio Preto:

Lealdade/Amizade: segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h

Anchieta: segunda a sexta-
-feira, das 7h às 19h

Caic: segunda a sexta-feira, 
das 7h às 19h

Santo Antonio: segunda a 
sexta-feira, das 7h às 19h

Vetorazzo: segunda a sexta-
-feira, das 7h às 19h

Anexo Faceres (atendimento 
infantil): segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h

Vila Mayor: segunda a sexta-
-feira, das 7h às 22h

Estoril: diariamente – das 
7h às 22h

Solo Sagrado: diariamente 
– 24 horas  

No caso do surgimento de 
sintomas respiratórios leves, o 
paciente deve buscar atendi-
mento em uma dessas unidades 
respiratórias, que funcionam 
com atendimento de demanda 
espontânea. 

Sérgio SAMPAIODivulgação

Divulgação

PANDEMIA
Mirassol registra 16 casos 

e confirma duas mortes 
A Prefeitura de Mirassol, por 

meio da Vigilância Epidemiológi-
ca do Departamento de Saúde, 
informa que foram confirmados 16 
casos positivos e mais dois óbitos 
por Covid-19 no município nesta 
segunda-feira (27).

Uma das vítimas foi um ho-
mem de 66 anos. O óbito ocorreu 
no dia 17/06, em um município do 
estado do Pará. Porém, Mirassol 
foi comunicado somente hoje 
(27/07). A outra morte é de um 
homem de 72 anos, que passou 
mal na última sexta-feira (24) e foi 
levado para a UPA do município. 
No mesmo dia, ele foi transferido 
para o Hospital de Base, em Rio 

Preto, vindo a falecer no sábado 
(25). Ele possuía comorbidades.

Entre os 16 casos, dez foram 
diagnosticados em homens e qua-
tro em mulheres, com idades que 
variam de 21 a 82 anos. Outros 
dois adolescentes de 16 e 17 
anos testaram positivo para Co-
vid-19. Destes casos, quatro estão 
internados no Hospital de Base, 
enquanto os demais cumprem 
quarentena em suas respectivas 
casas.

O município contabiliza 2.287 
notificações, 394 positivos, 1.637 
negativos e 256 aguardando re-
sultado. Do total de positivos, há 
290 curados, 65 em quarentena, 
25 internados e 14 óbitos.

Vinícius LIMA

Urupês confirma a 
quarta morte 

A Secretaria de Saúde de Uru-
pês registrou, na noite de domingo 
(26), a quarta morte por Covid-19 
no município.

Trata-se de um homem de 72 
anos, que era paciente na ESF “Dr. 
Hanz Ronald Froelich”, no bairro 
Mundo Novo. Segundo o médico 
da unidade, o paciente não pos-
suía comorbidades.

De acordo com a Saúde, ele 
foi encaminhado para o Hospital 
Emílio Carlos, onde a esposa já 
se encontrava internada por Coro-

navírus. Eles tiveram alta médica 
e a esposa passa bem, mas ele 
infelizmente teve uma piora no 
quadro e foi encaminhado para a 
Santa Casa Misericórdia de Novo 
Horizonte, onde veio a óbito na 
noite de domingo.

Segundo o último boletim 
divulgado pela Saúde, Urupês 
conta com 83 casos confirmados 
até o momento, sendo que 52 já 
receberam alta, 23 estão em iso-
lamento domiciliar e quatro estão 
hospitalizados. Ainda há quatro 
casos aguardando os exames.

Vinícius LIMA

44 ativos, 71 curados, 37 em 
suas respectivas casas e sete 
internados. Há também 84 
casos suspeitos e seis óbitos 
registrados até o momento.

Divulgação
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Roberto
 Toledo

COM MUITA SABEDORIA, ESTUDANDO MUITO, PENSANDO MUITO, 
PROCURANDO COMPREENDER TUDO E TODOS, UM HOMEM CONSEGUE, DEPOIS 

DE MAIS OU MENOS QUARENTA ANOS DE VIDA, APRENDER A FICAR CALADO. 
SORRIA, BEBA MUITA ÁGUA E SEJA FELIZ!

 

UZENIR (NI) Marão e 
o marido José Emídio 
(Zeta) Abrahão, após 
anos residindo no edifício 
Bady Bassitt, transferiram 
residência para o edifício 
José Singhorini na sema-
na passada. No próximo 
dia 05 de agosto, o casal 
volta novamente para iso-
lamento social na casa de 
veraneio no condomínio 
Marina Bonita, nos arre-
dores de Zacarias.

PARABÉNS, Padre Sil-
vio Roberto, da Paróquia 
Menino Jesus de Praga, 
pelo aniversário de Orde-
nação Sacerdotal, ontem.

CAROL GATTAZ, ex-
-jogadora da Seleção 
Brasileira de Volei e, a 
empresária Ana Paula 
Castilho Pessoa, foram 
as aniversariantes de 
ontem. Ana Paula, que 
adora uma festa, promete 
comemoração aos ami-
gos, em 2021. Vamos tor-
cer até lá, fora pandemia.    

ELIANA OGER Car-
minatti também ganhou 
idade nova no final de 
semana, em isolamento 
social, ao lado dos fami-
liares em sua mansão em 
condomínio fechado.  

NESTA SEXTA-FEIRA, 
a partir das 19 horas, 
acontecerá a live solidária 
“Julinão da APAE” de Rio 
Preto.  Shows com vários 
artistas pela TV Rio Pre-
to, canal Net 7, ou pelas 
plataformas digitais da  
emissora.

A SENSAÇÃO é a de 
que o país começa a 
viver um clima menos 
pesado nos últimos dias. 
Em parte, pela reabertura 
gradual de atividades no 
comércio e nos serviços 
e em parte porque a po-
pulação parece ter se 
acostumado com a rotina 
ditada pela pandemia, a 
partir do uso de másca-
ras. Mas não é o caso de 
relaxar. Todo cuidado é 
pouco!

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Investimentos
A diretoria acrescenta que 
tem realizado investimentos 
maciços como a aquisição de 
um estacionamento próprio, 
gerando mais comodidade 
aos clientes além de reformas 
estruturais, trazendo mais 
competitividade em custos 
condominiais.  

Mentira
A direção do Praça Shopping 
pede para a coluna esclarecer 
que ao contrário do que foi 
veiculado, o centro de compras 
central não foi e nem está 
sendo vendido - negociado 
com nenhum grupo nacional 
ou internacional.

CASAMENTO. O empresário Luiz Sérgio Montanari 
Franzotti casou-se no Civil com a jovem Nicolle 
Ticianelli Bianchini, no último sábado, dia 25 de 

julho, com cerimônia perante padrinhos e familiares 
na Capela da empresa Poty Bebidas, da família do 

noivo, em Potirendaba.   

DiáriodoBob
Contagem regressiva: faltam 5 dias para as eleições do 

Clube Monte Líbano. O presidente Nadim Cury é candidato a 
reeleição. Tempos modernos. O novo normal prevê para a re-
abertura dos cinemas a venda de pipoca por QR Code. É mais 
um salto gigante para a humanidade, coitada! A ressurreição 
do Velho Ranzinza com seu “Espírito de Luz”, faz bem em 
tempos tão melancólicos, sem criatividade com espaços tristes 
e enfadonhos, nas páginas dos matutinos de agora, como nos 
dos governos militares. Sem a magia da boa nova, esta coluna 
volta no tempo em seu espaço mais precioso para prestar uma 
homenagem póstuma ao jornalista Antenor de Pousa Godinho, 
sua perspicácia, olhar político crítico e observador, capaz de dizer 
a verdade sem ferir, ou também impor textura no fino trato com 
a política e a sociedade. O Velho Ranzinza volta na pele de um 
“velho amigo” que prefere conviver no anonimato, sem lenço e 
sem documento. Segue o roteiro. O Velho Ranzinza não deve-
ria, mas adora briga de galo. Na rinha que há na disputa pelo 
Paço Municipal, ela contou quinze aves. Porém, ela notou que 
pelo menos quatro já estão depenadas e nem serão colocadas 
na briga. Subindo a ladeira. Nos últimos três dias, o número 
de vidas ceifadas pela Covid-19 no Brasil foi assustador (1.317, 
1.293, 1.346). Ocorre, no entanto, que as pessoas, acostumadas 
a ver números de mortos nos últimos meses, passaram a ignorar 
a informação. Protejam-se, filhos de Rio Preto porque o “terrível 
bichinho” está aí. Novo normal: Depois do drive-in, o tobogã, 
a Feira da Providência e o footing na Bernardino de Campos, 
também podem voltar os “correios elegantes”, nas quermesses 
da Basílica e o corso carnavalesco na Bernardino de Campos. 
Ponto e virgula. Média móvel de 1 mil mortes por dia, semana 
após semana – eis o traço mais marcante do chamado “novo 
normal” em função da Covid-19 no Brasil. GRID de largada. 
O Shopping Iguatemi sai na frente e anuncia para o dia 12 de 
agosto, a estréia do seu drive-in com sessões exclusivas e bons 
filmes para quem gosta assistir dentro do carro. Será um res-
gate da moda na década de 70. Os ingressos custarão R$ 70 
por carro. Cartomantes e gurus de plantão afirmam que Bruno 
Covas tomou novo fôlego após mostrar coragem e disposição 
no combate ao câncer. Lembra a índole do avô Mário Covas. 
Tem grande chance de se reeleger com ou sem Datena de vice. 
Ponto e basta!

Valorizando
A inda  ma i s  ago ra  com 
a re forma do ca lçadão, 
valorizando ainda mais a área 
em que o centro de compras 
t e m  u m  p r o t a g o n i s m o 
econômico e físico. Fazemos 
isso em virtude do respeito 
e credibilidade que a família 
Curti goza com seus lojistas e 
parceiros.

A quarta sociedade
Esse nosso velho Brasil nos coloca na moldura da quarta 
sociedade mundial. Há quatro tipos de sociedade no mundo: 
o primeiro é a sociedade inglesa, onde tudo é permitido, salvo 
o que for proibido; o segundo é a sociedade alemã, onde tudo 
é proibido, salvo o que for permitido; o terceiro é a totalitária, 
ditatorial, onde tudo é proibido, mesmo o que for permitido; e o 
quarto tipo é a brasileira, onde tudo é permitido, mesmo o que 
for proibido.

Praça Shopping
O Praça Shopping sempre 
despe r t ou  i n t e r e s se  no 
mercado por conta de seu 
posicionamento privilegiado 
e de sua solidez, gerando 
assim um grande volume de 
especulações que não refletem 
a realidade.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 191/18; Contrato: PRE/0115/18
Contratada: Redcreek Engenharia em Telecomunicação 
Eireli ME
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMCS.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 334/19; Contrato: PRE/0268/19
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMA – Luis Roberto Thiesi
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2020
ATA Nº 0553/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA – ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção – Valo-
res Unitários – Item 04 – R$9,14; Item 07 – R$52,00; Item 09 
R$19,60; Item 10 – R$0,61 - SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2020
ATA Nº 0554/20
CONTRATADA: A H DA S MORAES
OBJETO: Fornecimento de materiais de recarga em cartu-
chos e cilindros para impressora – Valores Unitários – Item 
03– R$69,00; Item 07 – R$38,00; Item 11 – R$45,00 - PGM 
– Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.  
ERRATA
Publicação do dia 25.07.2020 ref. Pregão eletrônico nº 02/19
Onde se lê: 1° Termo Aditivo Contratual 
Leia-se: 3° Termo Aditivo Contratual 
ERRATA
Publicação do dia 25.07.2020 ref. Tomada de preços nº 
37/19
Onde se lê: 2° Termo Aditivo Contratual 
Leia-se: 1° Termo Aditivo Contratual 
ERRATA
Publicação do dia 25.07.2020 ref. Pregão eletrônico nº 
584/19
Onde se lê: PRE/0040/19
Leia-se: PRE/0040/20
ERRATA
Publicação do dia 25.07.2020 ref. TOP/0013/20 CONHIDRO 
CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP.
Onde se lê: Nº 43/2020
Leia-se: Nº 43/2019

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 227/2020 – Processo n.º 
12.082/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de termômetro 
digital infravermelho sem contato para atendimento as uni-
dades escolares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on line no dia  09/07/2020, sendo adjudica-
do o item à empresa vencedora: MULTILASER INDUSTRIAL 
S.A. (item 1). O item 2 foi declarado FRACASSADO. Houve 
manifestação de intenção de recurso pela empresa CIRUR-
GICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP. 
A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão, sub-
metendo à autoridade superior, Sra. Secretária Municipal de 
Educação, que ratifi cou as decisões da pregoeira e negou 
provimento a intenção de recurso da empresa. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Adriana 
Tápparo – pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
107/2020 – PROCESSO Nº 11.151/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares diversos para atender as unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 29/07/2020 às 
14:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
191/2020 – PROCESSO Nº 11.792/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/07/2020 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Prego-
eira
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° 280/2020, PROCESSO 12.407/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de câmaras de vacinas. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 10/08/2020, 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
REDESIGNAÇÃO DE DATA E HORA PARA RETOMADA DA 
SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2020 – PRO-
CESSO Nº 11.819/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanches para 
atender as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
redesignada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 31/07/2020 às 15:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 223/2020 – Processo n.º 
12.015/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de 
embalagem para distribuição de alimentos das unidades 
escolares da rede municipal de ensino e demais equipamen-
tos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abaste-
cimento. Sessão pública realizada on line com início no dia 
10/07/2020, sendo adjudicados os itens às empresas vence-
doras: FZ DE CASTRO ME (tem 03), GERAÇÃO 3 DISTRI-
BUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME (item 02) e MASTER FOOD 
RIO PRETO LTDA ME (itens 1 e 4). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
220/2020 – PROCESSO Nº 11.998/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais odon-
tológicos para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 29/07/2020 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 224/2020 – Processo n.º 
12.019/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de emulsão asfál-
tica RL-1C e RR-1C para a Secretaria Municipal de Serviços 
Gerias. Sessão pública realizada on line com início no dia 
21/07/2020, sendo adjudicados os itens à empresa vence-
dora: STRATURA ASFALTOS S/A (itens 1 e 3). O item 2 foi 
deserto. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
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° 273/2020, PROCESSO 12.354/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de equipamentos de 
suporte a vida. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 10/08/2020, 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.

LEI Nº 13.560
DE 24 DE JULHO DE 2020.

Altera os artigos 2º e 3º da Lei 13.428, de 26 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre o procedimento de combate a veto-
res epidemiológicos localizados em imóveis não utilizados, 
não habitados, abandonados ou que, embora contenham 
edifi cações iniciadas, estejam elas demolidas, semidemoli-
das ou paralisadas.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os artigos 2º e 3º da Lei 13.428, de 26 de fevereiro de 
2020, passam a vigorar com as seguintes novas redações:
“Art. 2º  Constatado pelo Agente de Saúde ou Agente de 
Combate a Endemias responsável, que o imóvel visitado 
possa se encontrar em uma das condições descritas no art. 
1º, expedir-se-á, in loco, Notifi cação de Agendamento de 
Vistoria Epidemiológica para nova visita decorridos 7 (sete) 
dias úteis da Notifi cação, e concomitantemente enviará 
a segunda via da notifi cação emitida para a Gerência de 
Vigilância Ambiental para que os técnicos possam expedir 
via correspondência com aviso de recebimento (AR), segun-
da Notifi cação de Agendamento de Vistoria para nova visita 
decorridos 7 (sete) dias úteis da notifi cação, salvo havendo 
manifestação do proprietário solicitando vistoria em prazo 
menor.” (NR)
“Art. 3º  Respondida a Notifi cação de Agendamento, ou de-
corrido in albis o prazo previsto no art. 2º, ainda que ausente 
o proprietário na data e horário agendados, fi ca permitido o 
ingresso dos Agentes de Saúde ou Agentes de Combate a 
Endemias lotados na Gerência de Vigilância Ambiental, bem 
como qualquer outro servidor lotado na mesma Gerência, no 
imóvel, com a utilização dos meios e reforços pessoais estri-
tamente necessários para a transposição de barreiras físicas 
que impeçam a entrada.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.001/2020
Projeto de Lei nº 194/2020
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 13.561
DE 24 DE JULHO DE 2020.

Altera o artigo 2º, da Lei nº 9.563, de 2 de dezembro de 
2.005.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 2º, da Lei nº 9.563, de 2 de dezembro de 2.005, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 2º (...)
II – (...)
c) não exceder a 20 (vinte) anos de sua fabricação;
(...)” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a 
data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de julho 
de 2020.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.003/2020
Projeto de Lei nº 077/2020
Autoria da propositura: Ver. Anderson Branco



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
28 de julho de 2020

LEI Nº 13.562
DE 24 DE JULHO DE 2020.

Declara de Utilidade Pública a Comunidade Terapêutica 
Suriel.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, para todos os 
fi ns de direito, a “Comunidade Terapêutica Suriel”, enti-
dade sem fi ns lucrativos, com a Matriz inscrita no CNPJ: 
28.596.368/0001-83, com endereço a Rod Décio Custódio 
da Silva (SP-427) nº 1, Estrada Areia Branca, Fazenda São 
Pedro, Zona Rural, CEP-15048-000, no Município e Comar-
ca de São José do Rio Preto – SP. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.007/2020
Projeto de Lei nº 121/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
37/2019
INEXIGIBILIDADE 04/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
71/2019
Contratada: ANTONIO EDUARDO KULAIF EIRELI.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual sem 
acréscimo de valor referente à contratação de empresa es-
pecializada em manutenção preventiva, corretiva e supervi-
são técnica dos sopradores do sistema de aeração da ETE 
Rio Preto.
Prazo: 12 meses  Valor total: R$ 214.134,00 
Data da assinatura: 27.07.2020
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
37/2020 – PROCESSO SICOM 3177/2020
Objeto: Contratação de posto para fornecimento de combus-
tíveis líquidos (gasolina comum ou aditivada e etanol) por 
um período de 12 meses para abastecimento dos veículos 
da frota do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 23.07.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora AUTO POSTO BEIRA DO 
RIO RIO PRETO LTDA para os itens 1 e 2. A íntegra da ses-
são está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 37/2020 – PROCESSO SICOM 3177/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 23.07.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA
Objeto: Contratação de posto para fornecimento de combus-
tíveis líquidos (gasolina comum ou aditivada e etanol) por 
um período de 12 meses para abastecimento dos veículos 
da frota do SeMAE.
Valor: R$ 363.430,00 Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
24.07.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
44/2020
Objeto: Aquisição de 01 (um) Conjunto Motobomba à Diesel, 
Cabinado, para bombeamento de resíduos sólidos, monta-
dos em quadro chassi com cabine antirruído e com gancho 
para içamentos, todos com assistência técnica nacional.
Contratada: ITUBOMBAS LOCAÇÃO COMERCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Ordem de Fornecimento nº 114/2020, recebida em 
23.07.2020. Valor: R$ 240.000,00.
Prazo de entrega: 120 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 27.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
03/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E MAQUININHA DO FUTU-
RO, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS DESTINADOS A OFERTA DE JORNADA 
AMPLIADA NO CONTRATURNO ESCOLAR PARA ALUNOS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal 
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli 
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF 
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos 
termos do Decreto nº 14.552/2009, e MAQUININHA DO 
FUTURO, neste ato representada por seu presidente Fa-
bricio Neves Elzark, doravante denominada Entidade, com 
fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 17.708/2017, 
alterado pelo Decreto 17.723/2017, na Instrução Normati-
va n.º 03/2017 publicada no Diário Ofi cial do Município em 
12/05/2017 e o Edital de Credenciamento SME nº 225/2017 
publicado em 08/11/2017, cuja execução de serviço será em 
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como as demais normas 
jurídicas pertinentes, para que o mesmo vigore conforme 
cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusu-
la quarta, foi aditado em R$ 623.381,67 (seiscentos e vinte 

e três mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e sete 
centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista 
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30 
de junho de 2021. 
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas fi rmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que 
produzam os efeitos legais. 
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Fabricio Neves Elzark 
Maquininha do Futuro
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________

EXTRATO: TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE 
USO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO AO BANCO BRADESCO S.A.
OBJETO: Permissão de Uso de espaços da Administração 
Pública Municipal onde serão instalados os Postos de Aten-
dimento Bancário (PABs) e Posto de Atendimento Eletrônico.
PRAZO: vigência por 60 (sessenta) meses, contado do 
dia 15/02/2020, em que começou o prazo do contrato nº 
PRP/0001/20 – Pregão Presencial nº 001/2019 – Processo 
licitatório nº 15.582/2019 de processamento de créditos da 
folha de pagamento.
BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93
DATA ASSINATURA: 20 de julho de 2020
PREFEITO EDINHO ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Resolução SME nº 10/2020

Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar das 
escolas parceiras, das atividades pedagógicas e a extensão 
do teletrabalho, devido à suspensão das atividades escola-
res presenciais, para prevenir o contágio pelo coronavírus 
(COVID-19) e dá providências correlatas.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribui-
ções legais, e considerando:
-o Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas de enfrentamento do coronavírus, destacan-
do em seu artigo 4º caput e parágrafo único, que a partir do 
dia 23 de março de 2020, as aulas deverão ser suspensas 
em toda rede municipal de ensino infantil e fundamental, 
fi cando abonadas as faltas dos alunos a partir do dia 17 de 
março de 2020 e, que a suspensão das atividades escolares 
estará em vigor até nova determinação, podendo, no perío-
do, serem ofertadas atividades pedagógicas à distância em 
diversas modalidades;
- o § 4º do artigo 32, da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional – Lei nº 9394/96 que assevera que o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância 
utilizado como complementação da aprendizagem, ou em 
situações emergenciais; 
- o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), que dispõe em seu § 2º que o calendário 
escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusi-
ve climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema 
de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas 
previsto nesta Lei;
- a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da edu-
cação básica e do ensino superior decorrentes das medidas 
para enfrentamento da situação de emergência de saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020;
- a Deliberação CME nº 01/2020, homologada pela Resolu-
ção SME nº 06, de 30 de abril de 2020, que dispõe medidas 
orientativas às instituições de ensino, pertencentes ao Siste-
ma Municipal de Educação, no período do regime especial 
do combate ao contágio pelo coronavírus (Covid-19), com 
base no decreto nº 18.559/2020, que declara estado de 
emergência na cidade de São José do Rio Preto-SP;
- a Deliberação CME nº 02/2020, homologada pela Resolu-
ção SME nº 09, de 10 de junho de 2020, que dispõe medi-
das orientativas de atenção ao Projeto Político Pedagógico 
das unidades escolares e sobre os critérios de elaboração 
das atividades para o ensino remoto na rede municipal de 
ensino de São José do Rio Preto, durante o período de regi-
me especial do combate ao contágio pelo Covid-19;
- o Decreto Municipal nº 18.583 de 09 de abril de 2020, que 
institui o Programa Rio Preto Educ Ação, regulamentado 
pela Resolução 04, de 14 de abril de 2020, de apoio aos 
estudos dos alunos no período de suspensão das aulas em 
decorrência da necessidade de prevenção de contágio pelo 
COVID-19;
 - a Deliberação 177/2020 do Conselho Estadual de Edu-
cação, homologada pela Resolução SE, de 18 de março de 
2020, que fi xa normas quanto à reorganização dos calendá-
rios escolares, devido ao surto global do coronavírus, para o 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 
05/2020, aprovado em 28 de abril de 2020 e homologado 
em 29 de maio de 2020, que orienta quanto à reorganização 
do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de ati-
vidades não presenciais para fi ns de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;  
- a Resolução SME nº 05, de 14 de abril de 2020, que 
regulamenta as diretrizes do regime especial das atividades 
de apoio aos estudos dos alunos e orienta quanto à reorga-
nização dos calendários escolares no âmbito das unidades 
escolares da rede municipal de ensino de São José do Rio 
Preto devido à pandemia causada pelo Covid-19, e dá ou-
tras providências;
- a necessidade de se estabelecer, para o conjunto das es-
colas municipais, diretrizes gerais relativas à elaboração das 
atividades pedagógicas em Calendário Escolar; 
- a autonomia da escola em organizar atividades que façam 
parte do Calendário Escolar, assegurando o cumprimento 
do mínimo de horas letivas, conforme disposto na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei nº 9394/96 e, 
em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal 
de Educação, 

Resolve

Artigo 1º- O Calendário Escolar/2020 das escolas parceiras 
e as atividades pedagógicas desenvolvidas serão reorga-
nizados, em razão da suspensão das atividades escolares 
presenciais e do consequente teletrabalho estendido, para 
prevenir o contágio pelo coronavírus (COVID-19), conforme 
o disposto nesta Resolução.
Parágrafo Único: Considera-se como efetivo trabalho esco-
lar, as aulas presenciais e as ações e propostas de aproxi-
mação com as famílias.

Artigo 2º- As escolas parceiras vinculadas ao sistema mu-
nicipal de ensino deverão reorganizar o Calendário Esco-
lar/2020, de acordo com a sua Proposta Pedagógica e/ou 
Projeto Político Pedagógico, correspondente a carga horária 
estabelecida pelo Sistema Municipal de Ensino. 
§1º - Para garantia da carga horária mínima, serão computa-
das no número de horas de atividades escolares presenciais 
e não presenciais, conforme as normas vigentes. 
§ 2º - A data de retorno à aula presencial será defi nida pelo 
Executivo Municipal, respeitadas as normativas pertinentes 
à prevenção do contágio pela COVID-19.
§ 3º - Fica vedada a realização de eventos ou atividades que 
não estejam previstos na programação do calendário esco-
lar, EXCETUANDO AS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO 
OU OSC responsável.
Artigo 3º- A reelaboração do Calendário Escolar/2020 das 
escolas parceiras, como instrumento de organização das 
ações, programas e projetos que compõem o Projeto Político 
Pedagógico da unidade escolar, reelaborado segundo as 
diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Edu-
cação, com a participação dos docentes e aprovado pelo 
Conselho de Escola, deverá ser encaminhado para a devida 
homologação, após a manifestação do Supervisor de Ensino 
da unidade escolar.
Artigo 4º- Na reelaboração do Calendário Escolar/2020, as 
escolas parceiras deverão considerar:
I -   férias docentes: de 02 a 31 de janeiro;
II -  início do ano letivo: 04 de fevereiro;
III - encerramento do 1º semestre: 31 de julho;
IV - início do 2º semestre: 03 de agosto;
V -  término do ano letivo: 30 de dezembro;
VI- recesso escolar: de 23 de março a 12 de abril; 
VII - 1º bimestre: de 04 de fevereiro a 29 de maio;
VIII - 2º bimestre: de 01 de junho a 31 de julho;
 IX -  3º bimestre: de 03 de agosto a 16 de outubro;
X -    4º bimestre: de 19 de outubro a 30 de dezembro.
Artigo 5º- A reorganização do Calendário Escolar/2020 das 
escolas parceiras deverá contemplar as seguintes ativida-
des:
I – planejamento e replanejamento escolar, em períodos não 
letivos:
a) 03 de fevereiro;
b) 26 de fevereiro;
II-  reuniões pedagógicas, excepcionalmente, devido ao 
período de isolamento social, nos dias de horário de trabalho 
pedagógico coletivo docente.
a) reunião do 1º bimestre: até 02 de junho;
b) reunião do 2º bimestre: até 04 de agosto;
c)  reunião do 3º bimestre: até 20 de outubro;
d) reunião do 4º bimestre: 24 e 31 de dezembro.
III – reuniões com os pais ou responsáveis dos alunos;
IV – reuniões do Conselho de Escola.
Parágrafo único – A realização do Replanejamento e Reu-
niões Pedagógicas, previstas nos incisos I e II deste artigo, 
poderão ter suas datas alteradas, na impossibilidade de seu 
cumprimento no(s) dia(s) proposto(s). 
Artigo 6º- Na reorganização do Calendário Escolar/2020 
das escolas parceiras, as unidades escolares vinculadas ao 
Sistema Municipal de Ensino deverão considerar:
I- (re) planejamento escolar:
a) (re) elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unida-
de Escolar, considerando o Relatório Final, conforme artigo 
4º da Resolução SME nº06/2019 e Avaliação Institucional, 
conforme Resolução SME nº13/2018, bem como as novas 
demandas educacionais emergenciais, causadas pela pan-
demia Covid-19; 
b) (re) construção do Plano Escolar, de acordo com as de-
mandas educacionais emergenciais, causadas pela pande-
mia Covid-19; 
c) Adequação do Plano de Ensino, com propostas de 
atividades que contemple os campos de experiências para 
educação infantil, constando ações de aproximações com as 
famílias intervenções e acompanhamento e registros, para 
favorecer o desenvolvimento infantil em dimensões adapta-
das/adequadas as novas demandas educacionais causadas 
pela pandemia Covid-19; 

d) Plano Emergencial de Retomada das Atividades Esco-
lares, em virtude das novas demandas ocasionadas pela 
pandemia Covid-19, considerando a especifi cidade da faixa 
etária e a indissociabilidade do Cuidar e Educar, bem como 
as diversas estratégias de aproximações das famílias e 
estudantes.
II- reuniões pedagógicas e colegiado (Conselho de Escola):
a) reuniões poderão ser realizadas nos horários de trabalho 
pedagógicos (Horas Trabalho Pedagógico Coletiva e Prepa-
ro de Materiais); 
b) reuniões de Conselho de Escola, defi nidas pela Equipe 
da unidade escolar, sendo no mínimo quatro, conforme 
legislação vigente que, durante o período emergencial de 
isolamento social, poderão ser realizadas por meio de ferra-
mentas comunicacionais digitais e posterior registro escrito e 
assinado por todos os membros participantes. 
III- Ações educativas que deverão ser contempladas no 
decorrer do ano letivo de 2020, vinculadas à continuidade do 
projeto educativo da escola parceira, sem prejuízos do dia 
de efetivo trabalho escolar e no momento e condições mais 
propícias a cada unidade escolar: 
a) Semana de Combate à Dengue - uma semana em março 
e uma semana em novembro; 
b) Dia Internacional da Família - 15 de maio, proclamado em 
1993, pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). 
c) Dia Mundial do Meio Ambiente -  05 de junho, (Lei Federal 
nº 86.028, de 27 de maio de 1981). 
d) Mês de outubro - Outubro Rosa (Saúde da Mulher) e 
Dia Nacional de Prevenção à Obesidade (alimentação 
saudável), conforme Lei Federal 11.721, de 23 de junho de 
2008; Dia Internacional do Idoso 1º de outubro (Artigo 22 do 
Estatuto do Idoso) - Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que estabelece conteúdos voltados ao processo de envelhe-
cimento, respeito e valorização do idoso.
e) Mês de novembro – Novembro Azul (Saúde do Homem); 
Semana da Consciência Negra (16/11/2020 a 20/11/2020) 
– Lei Federal nº 10.639, de janeiro de 2003, contemplada 
por meio da História e Cultura Afro-Brasileira, prevista no 
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currículo ofi cial, e Lei Municipal nº 13.046, de 14 de novem-
bro de 2018. 
Artigo 7º- Para efeitos da reorganização do Calendário 
Escolar/2020 das escolas parceiras, as crianças, permane-
cerão organizados da seguinte forma: 

I- início das aulas: 04 de fevereiro de 2020. 
II- férias discente: de 02 a 31 de janeiro. 
III- suspensão de aulas presenciais: por tempo indetermi-
nado a partir de 23 de março de 2020 e enquanto durar o 
período de isolamento social.
IV- a realização de ações/propostas de aproximação com as 
famílias e as crianças para a Educação Infantil, mediadas 
pelas ferramentas digitais e comunicacionais, a partir de 13 
de abril de 2020, perdurarão até manifestação do Executi-
vo Municipal acerca do término do período de isolamento 
social.
§1º- As crianças pertencentes à Educação Infantil contarão 
com as sugestões de propostas e orientações às famílias, 
pautadas pelas brincadeiras e interações sempre com a 
intencionalidade de estimular o desenvolvimento infantil, 
conforme estabelecido no Programa Rio Preto Educ Ação e 
demais diretrizes educacionais que versam sobre a Educa-
ção Infantil.
Artigo 8º- Os professores pertencentes às unidades escola-
res parceiras, em regime de teletrabalho, iniciado em 13 de 
abril de 2020, darão continuidade às medidas de isolamento 
social, enquanto estas se mantiverem.
§1º- No cumprimento das atividades previstas no Calendário 
Escolar das escolas parceiras e suas demais atribuições, 
os professores que precisarem de equipamentos ou suporte 
tecnológico deverão ir à escola, para a utilização dos recur-
sos necessários, a fi m de realizar as propostas e orienta-
ções às famílias. 
§2º- As Horas de Trabalho Pedagógico deverão ser cumpri-
das, semanalmente, à distância, enquanto mantidas as me-
didas de isolamento social, de acordo com a carga horária 
de cada professor, com os devidos registros arquivados na 
Unidade Escolar e enviados ao Departamento de Acompa-
nhamento de Instituições Educacionais e Complementares 
(DAIEC).
Artigo 9º- As propostas e orientações às famílias planejadas 
e realizadas pelos professores das escolas parceiras deve-
rão corresponder à sua jornada de trabalho.
Artigo 10- A reorganização do Calendário Escolar das 
escolas parceiras, para o ano letivo de 2020, observará as 
normas do Conselho Nacional de Educação e a legislação 
pertinente, de modo a assegurar compatibilização com o 
projeto educativo da escola e as especifi cidades da faixa 
etária atendida.
§ 1º- Para as escolas parceiras que não realizaram a eleição 
do Conselho de Escola/2020, fi ca excepcionalmente prorro-
gada a vigência do Conselho de Escola de 2019, enquanto 
durar a suspensão das atividades presenciais. 
§ 2º- A realização de nova eleição do Colegiado ocorrerá 
após o retorno às aulas presenciais.
§ 3º- A realização de reunião do Conselho de Escola poderá 
ocorrer de forma não presencial, na excepcionalidade do 
período emergencial, enquanto durarem as restrições à rea-
lização de reuniões presenciais, para prevenir a transmissão 
da Covid-19, sendo necessária a posterior formalização do 
registro da respectiva Ata.
Artigo 11- O Calendário Escolar reorganizado/2020 das 
escolas parceiras, deverá ser protocolado na Secretaria 
Municipal de Educação, até o dia 14 de agosto de 2020. 
             Parágrafo Único - Quaisquer possíveis alterações 
do Calendário Escolar reorganizado das escolas parceiras, 
para o ano letivo de 2020, serão disciplinadas pela Secreta-
ria Municipal de Educação.
Artigo 12- A unidade escolar parceira deverá publicizar e 
disponibilizar o Calendário Escolar reorganizado e já homo-
logado, para o ano letivo de 2020, fi xando-o em local visível 
e acessível ao público, dispondo-o aos pais, via impressa e/
ou meios digitais, nos moldes do incluso Anexo I. 
Artigo 13- As escolas parceiras, vinculadas ao Sistema Mu-
nicipal de Educação, deverão reelaborar seus calendários 
escolares, de acordo com a Convenção Coletiva de Traba-
lho e a presente Resolução, naquilo que couber, respeitando 
as normativas vigentes do Sistema Municipal de Ensino.
Artigo 14- A Secretaria Municipal de Educação poderá expe-
dir normas complementares para o cumprimento do disposto 
nesta Resolução.
Artigo 16- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação e terá vigência para o ano letivo de 2020, fi cando 
revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação
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DEZ 24 e 31 24 e 31 08 1 2 3 4 7 * 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 ** * 28 29 30 ** 19 95 204
TOTAL 6 53 30 21 16 1020 204

Bimestres

1020 horas/   204 dias204 dias

Observações: 
* Suspensão de Atividades / Feriados /Recesso/Férias
**  Planejamento / Reunião Pedagógica

Anexo II - Escolas Municipais Parceiras.

CALENDÁRIO ESCOLAR - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARCEIRAS - ANO LETIVO 2020
Fundamento Legal LDB - 9394/96 

Resolução SME n°  xx /2020,  Publicada no D.O.M. de  xx/xx/2020

FÉRIAS REGULAMENTARES

1º Bimestre: 04/02 a 29/05   Total: 61 dias
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* 13/04/2020- Inicio das atividades de apoio aos estudos em casa com atividades não presenciais/ensino remoto emergencial. 

____ / ____ / ____ _____/______/____

4º Bimestre: 19/10 a 30/12   Total: 48 dias

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Secretário Municipal de Educação
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2º Bimestre: 01/06 a 31/07   Total: 43 dias
3º Bimestre: 03/08 a 16/10   Total: 52 dias
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Bruna Angela da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031), 
AIIM 22130, vencimento em 14/04/2020 .
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 21/07/2020.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Gisele Aparecida da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), AIIM 
22162, vencimento em 09/04/2020 .
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:

� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 21/07/2020.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Laudenice Trajano ME -

Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031), 
AIIM 21666, vencimento em 09/04/2020 .
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 21/07/2020.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Extrato de Portaria nº 011/2020 de 20 de julho de 2020. 
Designa os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira 
Lima, Guarda Municipal 1ª Classe, Osvaldir Fialho de Brito, 
Guarda Municipal 2ª Classe e Eziquiel de Andrade, Guarda 
Civil Municipal 2ª Classe, para, sob a presidência do primei-
ro, comporem Comissão de Sindicância, na apuração dos 
fatos relatados no documento Interno 594/2020 – S.M.T.T.S./
GCM. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA  

 

 
   

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 

CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

REMANESCENTES NO SITE WWW.RIOPRETO.SP.GOV.BR, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO 
CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. RODRIGO DA SILVA DANTAS ESPÓLIO DE 1466540 2020-169201 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 27 DE JULHO DE 2020.   

  MARCO AURÉLIO BELENTANI DE CARVALHO 
Ass. Adm. Faz. do Departamento de Tributos Mobiliários 

 

PROTOCOLO TERMO RAZÃO SOCIAL

2020000055436 TRM-P-H 000136 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA 
DE DEUS

2020000054146 TRM-P-H 000142 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA 
DE DEUS

2020000062051 TRM-P-H 000150 BIOFÓRMULAS RIO PRETO MANIPULAÇÃO LTDA ME
2020000071251 TRM-P-H 000143 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
2020000081907 TRM-P-H 000145 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
2020000066606 TRM-P-A 000486 CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRETO S/C LTDA
2020000016023 TRM-P-A 000485 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
2020000065203 TRM-P-A 000485 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
2020000008194 TRM-P-A 000484 CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA
2020000076563 TRM-P-A 000484 CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA
2020000048143 TRM-P-A 000480 CORTEZ E CORTEZ FARMA DROGARIA LTDA ME
2020000031007 TRM-P-A 000481 D'OLHOS HOSPITAL DIA LTDA
2020000010117 TRM-P-A 000483 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000068912 TRM-P-A 000487 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000028633 TRM-P-H 000133 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000061015 TRM-P-H 000139 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000008299 TRM-P-H 000141 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000025247 TRP-P-A 000482 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000079384 TRP-P-A 000482 DROGAN DROGARIAS LTDA

2020000025246 TRM-P-H 000130 EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

2020000036484 TRM-P-H 000132 EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

2020000117442 TRM-P-H 000147 FARMÁCIA CENTRAL
2020000036100 TRM-P-A 000137 FARMÁCIA PREVER RIO PRETO LTDA
2020000046256 TRM-P-A 000479 FÓRMULA.COM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP

2020000071408 TRM-P-A 000488 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

2020000071405 TRM-P-A 000489 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

2020000038278 TRM-P-H 000134 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

2020000019353 TRM-P-H 000134 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

2020000019344 TRM-P-H 000135 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

2020000038266 TRM-P-H 000136 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

2020000088514 TRM-P-A 000494 HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA LTDA
2020000084603 TRM-P-A 000490 L F O REINO MANIPULAÇÃO ME
2020000081182 TRM-P-H 000144 LIGIA MARIA DA SILVA EPP
2020000044957 TRM-P-H 000131 MA CONDE DROGARIA LTDA EPP
2020000044962 TRM-P-H 000131 MA CONDE DROGARIA LTDA EPP
2020000044952 TRM-P-H 000131 MA CONDE DROGARIA LTDA EPP
2020000077961 TRM-P-A 000492 MC DROGARIA LTDA ME
2020000077966 TRM-P-A 000492 MC DROGARIA LTDA ME
2020000057139 TRM-P-H 000140 MILDROGAS RIO PRETO LTDA

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000144494 TRM-P-H 000152 UBS PARQUE INDUSTRIAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR 
IVAN MOCDECI MIZIARA

2020000144885 TRM-P-H 000151 UBS SANTO ANTÔNIO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRINEU 
SANCHES

2020000144501 TRM-P-H 000153 UBS SOLO SAGRADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR 
VERGÍLIO DALLA PRIA NETO

2020000116480 TRM-P-H 000149 UBSF JARDIM GABRIELA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
EDUARDO PAULO BOSKOVITZ

2020000116484 TRM-P-H 000148 UBSF MARIA LÚCIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
DOUTOR HUPEN KUYUMJIAN

2020000079469 TRM-P-A 000496 ÚNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA ME
2020000117452 TRM-P-H 000146 UPA SANTO ANTÔNIO - GERÊNCIA CLÍNICA
2020000080806 TRM-P-H 000146 UPA SANTO ANTÔNIO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
2020000040752 TRM-P-H 000138 VITALITE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI ME

PROTOCOLO TERMO RAZÃO SOCIAL
2020000061006 INDEFERIDO DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000050574 INDEFERIDO FARMACIA SIRLENE E QUEIROZ LTDA ME
2020000057134 INDEFERIDO MILDROGAS RIO PRETO LTDA
2020000057142 INDEFERIDO MILDROGAS RIO PRETO LTDA

São José do Rio Preto, 28 de julho de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO  INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Editais de
PROCLAMAS
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Editais de
LEILÕES

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(Pregão Eletrônico 005/2018)

SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 017/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 059/2018
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Copy Tech Brasil – Eireli -ME
OBJETO: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM 
FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS A4/MÊS, compreendendo a 
cessão de direito de uso de equipamentos, serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, 
acessórios e suporte técnico,conforme especifi cações dos 
Anexos I e II deste Edital.
VIGÊNCIA: 03 agosto de 2020 a 02 de agosto de 2021.
VALOR: R$ 59.338,31 (cinquenta e nove mil, trezentos e 
trinta e oito reais e trinta e um centavos)
DATA ASSINATURA: 23 de julho de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 27 de julho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 - CONVITE Nº. 
004/2020 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E E ANIMAIS 
MORTOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, TODOS DA 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/05, PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES, em prol das empresa CONSTROES-
TE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pelo valor 
global estimado de R$ 293.688,00 (duzentos e noventa e três 
mil, seiscentos e oitenta e oito reais) Nos termos e condi-
ções da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, 
competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt - SP, 08 de junho de 2020. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 - CONVITE Nº. 
004/2020 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – EXTRATO DE 
CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 
GRUPOS A, B E E E ANIMAIS MORTOS DE PEQUENO E 
GRANDE PORTE, TODOS DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
358/05, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRA-
TDO: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA. VALOR GLOBAL (12 MESES): R$ 293.688,00 (du-
zentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais). 
ASSINATURA: 08 de junho de 2020. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2020
Em publicação veiculada no Diário Ofi cial de São José do 
rio Preto, folhas B-6, no dia 25/07/2020, no horário das 
09h15min, leia – se: no horário das 08h 15 min.
Monte Aprazível, 27 de Julho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a 
suspensão do Pregão Presencial nº 047/2020, objeto do Processo Licitatório nº 055/2020. TIPO: Menor preço 
unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de gás de cozinha (GLP) e água mineral 
para Cozinha Piloto, Rede Municipal de Ensino, Residência Terapêutica, Departamento de Saúde e Administração 
Municipal, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. Sem mais, 
publique-se. Guapiaçu/SP, 27/07/2020. Leandro Mariano da Silva – Pregoeiro.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 05/Agosto/2020 às 11h 2º Leilão: dia 06/Agosto/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, 
fará realizar: Primeiro Leilão: dia 05 de Agosto de 2020 às 11:00 horas.Segundo Leilão: dia 06 de Agosto  de 2020 às 11:00 
horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições 
de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do Imóvel: O lote nº 10, 
da quadra S, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São 
José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua 
Projetada 12; do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 09; do lado 
esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 16, 
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 19,48m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 
150.208 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
1º Leilão R$ 79.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 95.561,21. Caso não haja licitantes ou não 
seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 06 de Agosto de 2020, às 
11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, 
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor 
da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) 
a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão 
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, 
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, 
seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao 
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido 
de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado 
estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações 
judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

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:

BISMARQUE REIS DOS SANTOS e MIKAELE OLIVEIRA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, divor-
ciado, nascido em Belém, PA, no dia 20 de julho de 1991, 
fi lho de MERIGELSON REIS DOS SANTOS e de MARIA 
RAIMUNDA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
manicure, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de 
setembro de 1995, fi lha de WAGNER CESARIO DA SILVA e 
de ROSINEIDE DAMASCENA DOS REIS OLIVEIRA. 

BRUNO AGUIAR MASET e THAÍSA CARVALHO DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro agrono-
mo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
23 de março de 1990, fi lho de BRUNO MASET FILHO e de 
SANDRA MARIA SALVEGO DE AGUIAR MASET. Ela, de 
nacionalidade brasileira, arquiteta  e urbanista, solteira, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de junho de 
1996, fi lha de WOLNEY PERON DE OLIVEIRA e de LILIAN 
AGUIAR CARVALHO DE OLIVEIRA. 

IGOR MOREIRA e LEIDYAN DOS SANTOS BISPO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 18 de janeiro de 1982, fi lho de 
JOÃO MOREIRA e de MARIA JOSÉ ALVES RODRIGUES 
MOREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida em Imperatriz, MA, no dia 17 de agosto de 1984, 
fi lha de DORIVAL BISPO e de MARIA ALDENY DOS SAN-
TOS. 

RODRIGO CESAR DA SILVA e ANA LAURA LAURENTINO 
DE LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor técnico, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 07 de outubro 
de 1983, fi lho de ANTONIO CARLOS DA SILVA e de IVANI-
RA OLIVEIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
assistente de laboratório, solteira, nascida em Ibirité, MG, 
no dia 14 de março de 1991, fi lha de JOSÉ DOS SANTOS 
LAURENTINO e de ISLENE APARECIDA DE LIMA. 

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,27 de julho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. EDERSON INÁCIO DA SILVA e SABRINA STEFA-
NI DA SILVA RIBEIRO, sendo ELE fi lho de ADÃO INÁCIO 
DA SILVA e de LUZIA AUGUSTA DA SILVA e ELA fi lha de 
ANDERSON GIORGIO RIBEIRO e de IVANI JOSEFA DA 
SILVA;
2. RAFAEL BRITO LIRA e JESSICA CORNACIONI, 
sendo ELE fi lho de FRANCISCO DE FARIAS LIRA e de 
LUZANIRA PEREIRA DE BRITO e ELA fi lha de ANTONIO 
MARCOS CORNACIONI e de MARLUCI APARECIDA DA 
SILVA;
3. LUIZ DONIZETHE ALVES e MARIA DE LOURDES 
SILVA SOUSA, sendo ELE fi lho de JOSÉ APARECIDO 
ALVES e de OTACILIA MONTES TAVARES e ELA fi lha de 
ANTONIO ALVES DE SOUSA e de MARIA JOSÉ DA SILVA 
SOUSA;
4. LUIZ CARLOS SANTANA FERREIRA e ANA PAU-
LA HIPOLITO, sendo ELE fi lho de LAZARO ALVES FERREI-
RA e de CELINA SANTANA e ELA fi lha de GERALDO JOSÉ 
HIPOLITO e de VENCELINA LOPES HIPOLITO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 25/07/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

LUCAS PAES DIAS e LUANY MANFRIN DE OLIVEIRA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
Nhandeara, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (18) de março de um mil novecentos e noventa e oito (1998), 
com vinte  e dois (22) anos de idade, assistente fiscal, solteiro, filho de GILMAR DE SOUZA DIAS e de dona 
ANDRESSA PERPÉTUA PAES. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida 
aos  treze (13) de outubro de dois mil e um (2001), com dezoito (18) anos de idade, assistente administrativo, 
solteira, filha de ANDRÉ FELIPE DA SILVA e de dona SILVANA MANFRIN DE OLIVEIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e cinco (25) de julho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


