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Os vereadores aprovaram por 
unanimidade na noite de ontem 
(11) em regime de urgência o 
projeto de lei complementar que 
suspende a contagem do prazo de 

Câmara aprova permanência 
de inadimplentes em PPIs

Pág. A3

CPFL Concessionária retoma o atendimento presencial em 
agência de Rio Preto, mas mantém canais digitais.      Pág. A2

Mesa diretora durante sessão virtual ontem realizada pela Câmara de Rio Preto

PTB queria 
vaga de vice 

na chapa 
de Edinho

Restaurantes ameaçam quebrar 
isolamento e abrir na sexta

Um grupo donos de restau-
rantes de Rio Preto está se 
mobilizando pelas redes sociais 
e promete reabrir os estabele-
cimentos a partir da próxima 
sexta-feira (14) independente de 
a cidade avançar ou não para a 
fase Amarela do Plano São Pau-
lo. Segundo eles, após 150 dias 
fechados a situação se tornou 
insustentável e muitos podem 
quebrar definitvamente se não 
voltarem às atividades 

                             Pág. A2

MESMO PROIBIDOS

Golpe em conta bancária 
tira R$ 19 mil de professor
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Sérgio SAMPAIO

Casos de 
furtos caem 

36% na 
pandemia
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Rio Preto 
atinge 300 
mortes por 
Covid-19
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inadimplência do pagamento dos re-
financiamentos feitos por munícipes 
de dividas com a administração e 
indiretas relacionadas às PPIs (Pro-
grama de Pagamento Incentivado). 

O regramento original previa que a 
falta de pagamento após 120 dias 
a contar da data do vencimento da 
parcela acarreta no rompimento. 
                        Pág. A3

Banner convoca restaurantes

Ônibus terão 
que instalar 

barreiras para 
cobradores

Pág. A3

Anualmente na semana de 10 a 15 de agosto, o estado de São Paulo 
realiza a Semana Estadual de Prevenção e Controle da Leishmaniose 
Visceral, com o objetivo de alertar sobre os riscos da doença. Este ano, 
por conta da pandemia da Covid-19, as atividades serão feitas online. 
Rio Preto já registrou este ano 31 casos da doença

Sérgio SAMPAIO

Zoonoses faz campanha de 
prevenção à Leishmaniose

Pág. A5
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Restaurantes prometem abrir 
sexta mesmo com proibição

Um grupo donos de res-
taurantes de Rio Preto está se 
mobilizando pelas redes sociais 
e promete reabrir os estabele-
cimentos a partir da próxima 
sexta-feira (14) independente 
de a cidade avançar ou não 
para a fase Amarela do Plano 
São Paulo.

Denominado União dos 
Restaurantes de Rio Preto, o 
grupo diz que já são cerca de 
150 dias com estabelecimen-
tos fechados sem poder traba-
lhar e atender os clientes - e 
muitos deles estão quebrando 
por conta destas restrições.

Laís Acoorsi, proprietária de 
um dos restaurantes, salienta 
que o setor está quebrado 
e sem dinheiro para pagar e 
manter os funcionários. “Tere-
mos que despedir todos esse 
mês. Porque acabou qualquer 
reserva”.

Ela diz que a reabertura é 
necessária e urgente, e que 
o grupo se compromete a 
cumprir todas as regras de 
distanciamento social, uso de 
máscaras e esterilização con-
forme está sendo feito onde os 
restaurantes, bares e lancho-
netes estão podendo atender 
os clientes presencialmente.

Eles prometem disponibi-
lizar álcool em gel, distancia-
mento de mesas com 1,5m, 

equipes de funcionários com 
máscara e protetores de acrí-
lico, redução da capacidade, 
esterilização total dos utensílios 
e obrigatoriedade dos clientes 
utilizarem máscaras.

O grupo está se mobilizando 
pelas redes sociais e através 
da hashtag #euapoioosrestau-
rantes  e convocando o setor 
para se engajar na reabertura 
independente de autorização 
da prefeitura ou Estado.

Fase Laranja – Rio Preto 
está desde o começo do Plano 
São Paulo na fase Laranja que 
proíbe a atendimento presencial 
em restaurantes, bares, lancho-
netes e similares permitindo 
somente o atendimento por 
drive thru ou delivery. O atendi-
mento presencial só está libe-
rado quando a região pertence 
à fase Amarela, o que pode  
demorar para Rio Preto chegar 
por conta do número de casos 
e leitos ocupados por pacientes 
com a Covid.

Prefeitura – A Secretaria 
de Saúde de Rio Preto por meio 
de nota lamentou a atitude dos 
responsáveis pelo movimento. 
E alerta que a Vigilância Sani-
tária adotará todas as medidas 
necessárias para a proteção 
da saúde pública, e caso seja 
necessário terá o apoio de ou-
tras autoridades que atuam no 
município para fazer cumprir o 
regramento vigente.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

SETOR EM CRISE

Reprodução de panfleto que está circulando nas redes sociais con-
vocando donos de restaurantes a reabrirem na sexta

Grupo organiza reabertura de restaurantes 
mesmo com proibição para atendimento 
presencial

DivulgaçãoDivulgação

SERVIÇOS

CPFL reabre atendimento presencial

O escritório de atendimento 
da CPFL (Companhia Paulista 
de Força e Luz) em Rio Preto 
retomou o atendimento pre-
sencial após mais de quatro 
meses fechados por causa da 
pandemia. Em Rio Preto, a 
agência foi fechada no dia 23 
de março e reaberta no dia 3 
de agosto.

Segundo Luís Antônio Go-
mes, consultor de negociações 
da CPFL, uma equipe de cola-
boradores está atendendo pre-
sencialmente das 8h às 16h de 
segunda a sexta-feira. Porém a 
indicação ainda continua sendo 
que clientes solicitem primeiro 
os serviços por meio dos canais 
digitais. “Caso tenham dificul-
dades, podem ir até a agência”, 
disse.

Em Rio Preto, o escritório 
da CPFL fica na Rua Roberto 
Simonsen, 50, ao lado do Tea-
tro Municipal. “O atendimento 
presencial somente para os 
casos em que não foi possível 

resolver digitalmente”, reforça.
Cuidados – na retomada das 

atividades presenciais foram 
feitas algumas adaptações para 
atender os clientes – espaça-
mento nas filas, a disposição de 
álcool em gel e obrigatoriedade 
do uso de máscara.

Serviço online – A empresa 
fornece todos os serviços de 
forma remota ou pelo site ou 
pelo aplicativo CPFL Energia. Ao 
todo, são mais de 30 serviços 
disponíveis on-line.

Desligamento e ligamento, 
alteração de cadastro, 2ª via 
de conta de luz e até mesmo 
parcelamento de débitos po-
dem ser feitos remotamente 
também.

O site é www.cpfl.com.br e 
a loja de aplicativos procure por 
CPFL Energia.

Segundo o consultor da 
empresa, caso o cliente tenha 
alguma dificuldade, ele pode 
entrar em contato pelo e-mail: 
atendimento.paulista@cpfl.
com.br  ou pela Central de 
Atendimento 0800-010-1010.

Sérgio SAMPAIO

APÓS 4 MESES

Agência da CPFL em Rio Preto ontem com público 
aguardando atendimento

Sérgio SAMPAIO

Rio Preto terá duas 
novas lojas da
 TIM este mês

Da REDAÇÃO

Ao todo, serão cinco 
lojas abertas em todo 
estado neste mês

Rio Preto é a única cidade 
do interior fora da capital e 
grande São Paulo que vai 
receber investimentos da TIM 
este mês. A operadora de te-
lefonia celular vai abrir cinco 
unidades no estado, sendo 
duas delas no próximo dia 12 
nos shoppings Cidade Norte 
e Plaza.

Segundo a TIM, os inves-
timentos foram direcionados 
para atender à crescente 
demanda por serviços de tele-
comunicações nestas regiões. 
Além de gerar empregos, os 

novos pontos já nascem adap-
tados aos protocolos sanitários 
e de distanciamento social. As 
lojas trabalharão com controle 
de fluxo e com agendamento 
online, no site da TIM, dimi-
nuindo, ainda, o número de 
posições de atendimento. 

A abertura dos novos pon-
tos de venda faz parte do 
plano de expansão e proximi-
dade com o cliente, que prevê 
a abertura, no total, de 24 
revendas até o final do ano. 
A maior parte das lojas fora 
da capital será em cidades 
onde não há revendas da 
operadora. 

As primeiras unidades se-
rão abertas já nesta semana, 
no Shopping Interlagos e 
Osasco Plaza; e no dia 15, no 
Cantareira Shopping. 

Divulgação

Shopping Cidade Norte vai receber uma das cinco lojas 
abertas no estado este mês da operadora

CURSOS TÉCNICOS

Senac inicia inscrições no próximo dia 19

O Senac São Paulo ex-
pandirá a área de atuação 
do Ensino Médio Técnico 
de 11 para 20 unidades em 
2021. A expectativa é que 
95 novas turmas sejam for-
madas e 3.900 alunos sejam 
matriculados. As inscrições 
estarão abertas a partir de 
19 de agosto, às 12 horas, 
no site www.sp.senac.br/en-
sinomedio, onde já é possível 
realizar o registro de interes-

se pelos cursos para que as 
equipes do Senac entrem em 
contato.

Em Rio Preto, o Senac 
continua oferecendo apenas 
o Ensino Médio Técnico em 
Informática, também com 
inscrições a partir de 19 de 
agosto e previsão de início 
em janeiro de 2021.

Nessa modalidade de en-
sino, o aluno aprende como 
realizar o planejamento e 
a execução de manuten-

ção de computadores, a 
operação em redes locais 
e o desenvolvimento de 
aplicativos computacionais. 
Quem faz o curso recebe no 
primeiro ano a certificação 
de Assistente de Suporte e 
Manutenção em Computa-
dores; no segundo ano, o 
de Assistente de Operação 
de Redes de Computadores; 
e, no terceiro, Assistente de 
Desenvolvimento de Aplicati-
vos Computacionais.

Da REDAÇÃODivulgação
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Sem chance
Continua repercutindo a saída do presidente do PTB, 

Adão da Costa Morais, da presidência da Emcop, para se 
aliar ao Republicanos com o objetivo de indicar o vice para 
compor a chapa da pré-candidata a prefeita Coronel Helena. 
Na opinião do presidente Paulo Pauléra (PP, foto), aliado do 
governo Edinho Araújo (MDB), Morais almejava indicar o vice 
na chapa do prefeito na disputa pela reeleição. Sem chance 
de emplacar um nome ou o dele mesmo, Morais decidiu 
mudar de barco. “É natural a entrega de cargos para aqueles 
que não vão apoiar Edinho”, diz. Os cargos de baixo escalão 
também têm de ser entregues.

Protagonismo
A imposição para dar 

protagonismo ao PTB nas 
eleições municipais deve 
ter partido do líder esta-
dual, petebista Campos 
Machado. Se dependesse 
de Adão da Costa Morais, 
dificilmente ele iria deixar 
o atual governo para entrar 
em outro grupo com chance 
remota de chegar à Prefei-
tura. Afinal, o salário gira 
em torno de R$ 14,8 mil 
mensais, portanto, Morais 
não iria trocar o certo pelo 
duvidoso. Como a ordem 
veio de cima para baixo, a 
alternativa dele foi deixar o 
cargo. Ideologia partidária 
passou longe desse acordo.

Chapa pura
O pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Paulo Bassan, 

disse que o partido vai lançar chapa pura para disputar 
a Prefeitura. “O vice estamos escolhendo, mas não é 
político de carreira”, antecipa. Em relação a convenção 
com o objetivo de oficializar as chapas de pré-candidatos 
a vereador e a de prefeito, Bassan diz que está previsto 
para o começo de setembro. Por causa da pandemia, o 
pré-candidato disse que ainda não está definido se a con-
venção será presencial ou virtual. Como não foi possível 
registrar a Aliança pelo Brasil no TSE, partido bolsonarista, 
Bassan entrou no PRTB para disputar as próximas eleições.

Escaldado
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, informou que 
até sexta-feira anuncia o 
nome do vice para compor 
a chapa encabeçada pelo 
pré-candidato a prefeito 
Rogério Vinicius. A sigla 
que irá chancelar a aliança 
para indicar o vice ainda é 
mantida em sigilo. Escal-
dado com alguns dirigentes 
partidários que têm agido 
nos bastidores para desar-
ticular os acordos, Feliciano 
disse que só vai declinar o 
nome do vice e a sigla após 
bater o martelo. Na visão 
dele, portanto, lagoa que 
tem piranhas jacaré nada 
de costas.

Pico
O secretário da Saúde, 

Aldenis Borim, prevê que o 
número de pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus 
deverá cair nos próximos 
dias. Com base nos dados 
registrados pela equipe da 
saúde, o recuo da doença, 
segundo ele, mostra que as 
contaminações chegaram 
no pico e agora a tendência 
é de queda. Apesar da boa 
notícia, Borim alerta a po-
pulação que é necessário 
continuar com as medidas 
de segurança: uso de más-
cara, distanciamento social, 
uso de álcool gel e lavar as 
mãos. “O vírus continua 
circulando”, enfatiza.

Desafia
Depois de ter se recu-

perado da covid-19, o pré-
-candidato a prefeito Carlos 
Arnaldo (PDT) já está em ple-
na atividade para propagar 
suas propostas que serão 
divulgadas na campanha 
eleitoral. O pedetista deba-
teu com o diretor teatral da 
Cia. Apocalíptica, Lawrence 
Garcia, proposta para o se-
tor cultural de Rio Preto. Na 
proposta, o pré-candidato 
destina 1% da receita do 
município para a cultura, 
que corresponderia a R$ 10 
milhões/ano. Hoje, segundo 
ele, é de 0,30%. “E aí, quem 
tem coragem?”, desafiou os 
concorrentes.

Tacanha
Ainda persiste a ideia de 

negacionistas que não era 
necessário adotar medidas 
restritivas para controlar a 
propagação do vírus. Além 
de criticar o governador João 
Dória (PSDB), Edinho Araújo 
(MDB) também paga preço 
elevado por ter adotado 
medidas impopulares, na re-
alidade, tem de seguir o de-
creto estadual. Bolsonaristas 
insinuam que as autoridades 
da saúde incluem mortes 
por outras doenças na conta 
do vírus. Na visão deles, o 
presidente Bolsonaro é que 
está certo. Mente tacanha! 
Bolsonaro tem ajudado é o 
vírus…

Militância
A presidente do PSOL, 

Luciana Fontes, informou 
que começa hoje reuniões 
virtuais a fim de debater 
o projeto de governo que 
o pré-candidato a prefeito 
Marco Rillo apresentará 
na campanha eleitoral. “A 
militância vai participar da 
construção do plano de 
governo”, destacou. Rillo 
já havia informado que sua 
proposta será focada na área 
social, como creche, educa-
ção, saúde e assistência so-
cial, além da manutenção da 
cidade. Sobre o candidato a 
vice da chapa, a presidente 
ressaltou que ainda não tem 
nome definido.

Os vereadores aprovaram 
por unanimidade nesta ter-
ça-feira (11) em regime de 
urgência do projeto de lei 
complementar que suspen-
de a contagem do prazo de 
inadimplência do pagamento 
dos refinanciamentos feitos 
por munícipes de dividas 
com a administração e in-
diretas relacionadas às PPIs 
(Programa de Pagamento 
Incentivado).

O regramento original pre-
via que a falta de pagamento 
após 120 dias a contar da 
data do vencimento da parce-
la acarreta no rompimento do 
parcelamento e a retomada 
da cobrança total por meio 
administrativo ou judicial.

A proposta aprovada es-
tabelece que a contagem do 
prazo comece a valer nova-
mente a partir de 1º de janei-

ro de 2021 pelo tempo que 
restava antes da suspensão. 
O artigo 1º suspende esses 
prazos compreendidos entre 
25 de março de 2020 – dada 
da publicação do decreto 
municipal 18.571 que reco-
nheceu o estado de calami-
dade pública em decorrência 
a pandemia da Covid-19 até 
dia 31 de dezembro de 2020.

O Executivo salienta em 
sua justificativa que a sus-
pensão proposta tomou como 
consideração o cenário eco-
nômico vivido em decorrência 
da pandemia da Covid – e que 
a aprovação do projeto daria 
um fôlego aos contribuintes 
até o final deste ano.

Segundo levantamento 
da Prefeitura demonstrou 
por meio do seu banco de 
dados em julho eram cerca 
de 3.360 parcelamentos 
estavam passiveis de serem 
rompidos por conta do atraso 
do pagamento.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Câmara aprova manter 
inadimplentes em PPIs

REFIS

Vereadores aprovaram ontem projeto por unanimidade

Sérgio SAMPAIO

ATENDIMENTO

Ônibus terão que instalar barreiras 
de proteção e ter álcool em gel

e uma novidade seria a dis-
ponibilização de álcool em gel 
70% no interior dos ônibus – 
além de que as empresas for-
neçam os EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) como 
luvas, máscaras faciais des-
cartáveis ou artesanais para 
todos os trabalhadores.

No que diz respeito à bar-
reira de proteção as empresas 
terão 10 dias após a sanção 
desta proposta para se adap-
tarem.

O vereador Pedro Roberto 
(Patriota) afirma que a pro-
posta é importantíssima para 
levar mais segurança para os 
trabalhadores do transporte 
coletivo de Rio Preto.

A proposta aprovada re-
força a necessidade da higie-
nização diária dos ônibus e 
os terminais e a necessidade 
da aferição dos trabalhadores 
do setor antes do inicio das 
jornadas de trabalho, além da 
divulgação de campanhas por 
meio de cartazes dentro dos 
carros para conscientizar os 
usuários sobre a importância 
do uso de máscaras e os de-
mais cuidados com a doença.

Sérgio SAMPAIOArquivo DHOJE

RioPretoPrev 
oferece app para 

segurados

A RioPretoPrev (Instituto 
Próprio de Previdência) dos 
servidores municipais está 
disponibilizando um aplica-
tivo para que os segurados 
tenham um canal de comuni-
cação direta com a autarquia.

Com o aplicativo 1Doc 
Atendimento, o segurado da 
RioPretoPrev pode abrir um 
protocolo simples e acompa-
nhar o seu progresso sem ter 
que sair da sua casa ou do 
seu local de trabalho. 

Outros serviços que serão 
disponibilizados pelo App a 
possiblidade de abrir uma 
manifestação/chamado de 
ouvidoria junto à entidade e/
ou acompanhar o andamento 
do seu processo de aposen-
tadoria. 

Esse App para os servido-
res segurados do instituto de 
previdência foi possível graças 
ao processo de digitalização 
feita pela autarquia iniciado 
no ano passado.

Acesso - Para ter aces-
so ao aplicativo o segurado 
deve buscar o App na sua 
loja de aplicativos (App Store 
ou Google Play) e instala-lo. 
Após, deve seguir os passos 
indicados no vídeo disponibi-
lizado a seguir: https://youtu.
be/MukBmNkHOHg

Sérgio SAMPAIO

COLETIVO

Ônibus terão que instalar proteção para cobradores

Os vereadores aprovaram 
nesta terça-feira (11) em 
regime de urgência projeto 
de lei de autoria do vereador 
Jean Dornelas (MDB) que de-
termina medidas de proteção 
durante a pandemia imposta 
pelo coronavírus (Covid-19) 
para motoristas e cobradores 
do transporte coletivo urbano.

Com a aprovação da pro-
posta as empresas de ônibus 
ficam obrigadas adotarem 
medidas para assegurar a 
segurança e saúde dos traba-
lhadores do transporte coletivo 
enquanto durar o estado de 
emergência.

Segundo emedebista este 
projeto é um anseio da ca-
tegoria e foi feita em co-au-
toria com o Sindicato dos 
Motoristas que o procurou 
com esta preocupação vivida 
diariamente por motoristas e 
cobradores.

Dentre as proteções as 
empresas seriam obrigadas a 
instalar barreiras físicas trans-
parentes para isolar motoristas 
e cobradores dos passageiros 

RioPretoPrev está 
oferecendo aplicativo 
para atender seu 
segurados

Cláudio LAHOS
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NILÇO SOARES, faleceu aos 68 
anos de idade.  Era casado com a Sra. 
Maria Aparecida Soares e deixa os fi lhos 
Haide, Nilço e Vagner. Foi sepultado no 
dia 11/08/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório na Vila Toninho para 
o cemitério São João Batista.

LUZIA CARVALHO RODRIGUES, 
faleceu aos 64 anos de idade.  Era viúva 
do Sr. Sebastião Rodrigues e deixa os fi -
lhos Antonia, Cleidelice, Zenilda, Zilda e 
Hilda. Foi sepultada no dia 11/08/2020, 
às 13:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

SONIA MARIA RAMOS, faleceu aos 
57 anos de idade. Era solteira e deixa 
os fi lhos Rodrigo, Rafael e Ricardo. Foi 
sepultada no dia 11/08/2020, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para o 
cemitério São João Batista.

HELENA MARCOLINA DOS SAN-
TOS, faleceu aos 65 anos de idade. 
Era divorciada do Sr. Jacinto Longato 
e deixa os fi lhos Jaqueline e Everaldo. 
Foi sepultada no dia 11/08/2020, às 
14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

EDSON BATISTA, faleceu aos 59 
anos de idade.  Era casado com a 
Sra. Sirlei Gabaldo Batista e deixa os 
fi lhos Maria Rita e Naiara Cristina. Foi 
sepultado no dia 11/08/2020, às 12:00, 
saindo seu féretro do velório municipal 
de Uchoa para o mesmo cemitério.

ISOLINA DONEGA COITINHO, fale-
ceu aos 79 anos de idade.  Era casada 
com o Sr. Bemvindo Rodrigues Coitinho 
e deixa os fi lhos Sueli, Creuza, João, 
Elisabete, Dercides, Arlete e Luzinete. 
Foi sepultada no dia 11/08/2020, às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

FRANCISCA APARECIDA DE CAS-
TRO, faleceu aos 79 anos de idade.  Era 
casada com o Sr. Dijalma de Castro 
Filho e deixa os fi lhos Ana Maria, Ademir 
José e Amarildo Antonio (falecido). Foi 
sepultada no dia 11/08/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório municipal 
de Onda Verde para o mesmo cemitério.

PALMIRA QUITÉRIO MAURO, fale-
ceu aos 86 anos de idade.  Era casada 
com o Sr. Carlos Alberto Mauro. Foi 
sepultada no dia 11/08/2020, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério municipal de 
Monte Aprazível.

APARECIDA ZANETTI, faleceu aos 
92 anos de idade.  Era viúva do Sr. 
Albino Rola e deixa os fi lhos Maria Edu-
virges e Antonio. Seu sepultamento será 
no dia 12/08/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério da Ressurreição.

  FALECIMENTOS

SEGURANÇA

Casos de furtos caem 
36% durante pandemia

O número de furtos re-
gistrados em Rio Preto caiu 
36.3% entre março e junho 
deste ano em relação ao 
mesmo período de 2019. É 
o que aponta o balanço da 
Secretaria Estadual de Segu-
rança Pública (SSP).

Enquanto durante o pe-
ríodo de pandemia foram 
1.268 casos, ano passado, 
no quadrimestre, houve 723 
furtos a mais, somando-se 
1.991 ocorrências.

A Polícia Militar informa 
que atua com duas premis-
sas: uma com a prevenção 
do crime, para evitar que 
ele ocorra e, em um segun-
do momento, a repressão 
imediata, ou seja, dar uma 
resposta rápida e adequada 
à comunidade.

“Com o isolamento social, 
a população está mais em 
casa, nas suas residências, 
mas os comércios e empre-
sas ficam mais desprotegidos 
nos dias em que perma-
necem fechados”, afirmou 
o tenente Claudio Luciano 
Ziroldo.

Segundo ele, por isso, 
neste ano, a PM adotou 
estratégias focadas no com-
bate a furtos, com orientação 
direta para que as rondas 
tivessem especial atenção 

a empresas e comércio em 
geral.

“É um trabalho desenvol-
vido por toda a Polícia Militar 
de Rio Preto e região, que po-
demos comprovar nos índices 
de redução desses crimes”.

Ainda segundo o tenente, 
medidas de proteção adota-
das pelos proprietários tam-
bém podem evitar o furto de 
imóveis. “Mesmo com as tran-
cas, hoje em dia, os ladrões 
acabam conseguindo abrir. 
A instalação de um alarme 
sonoro pode facilitar, caso al-
guém tente invadir, um vizinho 
pode acionar a PM”, fala.

Pequenos delitos

Tido como crime de me-
nor potencial ofensivo, casos 
de furtos muitas vezes estão 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Arte: Ingrid GUARESCHI

relacionados ao consumo 
de drogas. Na segunda-feira 
(10), um jovem de 22 anos 
foi preso pela Polícia Militar 
após furtar uma mercearia, 
no bairro João Paulo II. Ele 
alegou que usou o dinheiro 
para comprar crack. Levado 
à Central de Flagrantes, o 
delegado de plantão decidiu 
liberá-lo.

“Como se verifica na ver-
são apresentada pelos poli-
ciais militares, o conduzido 
teria subtraído para si coisa 
alheia móvel consistente na 
quantia de R$ 20. O condu-
zido não agiu com violência 
ou grave ameaça, pois se 
prevaleceu de um descuido 
da funcionária do estabeleci-
mento comercial e teria utili-
zado o dinheiro para comprar 

um maço de cigarros e crack 
para consumir o que mostra 
ser a questão mais de saúde 
pública do que de segurança”, 
destacou o delegado no bole-
tim de ocorrência.

Na ocasião, o ladrão apro-
veitou o descuido da dona do 
estabelecimento e pegou o 
dinheiro que estava no caixa, 
aproximadamente R$ 120.

A PM foi acionada e loca-
lizou o jovem em uma mata 
no bairro João Paulo II. Com 
ele foram apreendidas duas 
pedras de crack. Ele confes-
sou o furto e disse que com 
o dinheiro comprou a droga e 
um maço de cigarro.

Registrado como furto, o 
caso foi encaminhado ao 3º 
Distrito Policial para eventual 
instauração de inquérito.

Casos de furtos em Rio Preto caíram em comparação 
aos meses de março a junho do ano passado

Cláudio LAHOS

Entregador de pizza 
apanha em serviço

Um entregador de aplicati-
vo de 58 anos procurou a Polí-
cia Civil para denunciar que foi 
agredido por um homem que 
acompanhava uma cliente, 
no bairro Caic, em Rio Preto. 
O caso aconteceu no último 
domingo, 9.

No boletim de ocorrência 
registrado na segunda-feira 
(10), a vítima afirma que foi 
acionada para fazer a entrega 
de uma pizza e ao chegar ao 
endereço não havia ninguém 
na casa. Então, ligou para a 
cliente avisando que estava 
esperando. Ele informou que 
fez três contatos com a cliente 

pelo aplicativo e a pizzaria teria 
feito outros dois.

Ainda segundo a denún-
cia, o entregador aguardou, 
até que a cliente e o marido 
chegaram em uma moto. 
Neste momento, reclamou da 
demora. O homem que acom-
panhava a cliente disse que 
não ia mais querer a pizza e o 
agrediu com socos na cabeça. 
O entregador chegou a cair no 
chão e foi chutado. Em segui-
da, o homem subiu na moto e 
deixou o local.

A vítima foi orientada sobre 
o prazo de seis meses para 
representar criminalmente 
contra o autor, caso ele seja 
identificado.

Tatiana PIRES

VIOLÊNCIA

Pai que bateu na filha é 
agredido na porta de casa

Um auxiliar de cozinha de 
56 anos foi agredido com 
golpes de capacete por um 
desconhecido em frente de 
casa, no Jardim Seyon, no 
último domingo (9). O caso 
ocorreu horas depois de ele 
ser denunciado à polícia 
pela ex-mulher, acusado de 
agressão contra a própria 
filha do casal de 4 anos.

O auxiliar de cozinha 
registrou a ocorrência nes-
ta segunda-feira (10), na 
Central de Flagrantes. Na 
ocasião, ele admitiu que 
deu um tapa na filha e que 
estava dirigindo sob efeito 
de bebida alcoólica no dia 
da agressão, ocorrida no 
sábado passado, dia 8.

O homem contou a po-
lícia, que a ex-mulher ligou 
para o filho dele, questio-
nando qual o lugar exato em 
que ele estava. O jovem aca-
bou indicando o endereço da 
casa em que eles moram.

No dia seguinte, por vol-
ta das 2h30, o agressor, 
que a vítima acredita ser 
namorado da ex-mulher, 
estava esperando em frente 
a residência e partiu para a 

agressão com um capacete. 
O auxiliar de cozinha caiu 
no chão e acabou ferido na 
cabeça. Em seguida, o ho-
mem continuou desferindo 
golpes em seu corpo, um 
deles quebrou um osso do 
tornozelo esquerdo.

Durante as agressões, 
o auxiliar de cozinha con-

Tatiana PIRES

CASO DE POLÍCIA

CONTA BANCÁRIA

Polícia orientou entregador sobre como fazer a queixa

Cláudio LAHOS

Vítima passou noite em observação na UPA Norte

Cláudio LAHOS

Professor tem conta invadida e perde R$ 19 mil

Um professor de 51 
anos procurou a Polícia 
Civil para denunciar que 
foi feito um empréstimo de 
R$ 10 mil em sua conta 
bancária e o pagamento de 
um boleto no valor de R$ 9 
mil. Ambas as transações 
não teriam sido efetuadas 
por ele, que foi avisado por 
telefone por uma gerente 
do banco.

O boletim de ocorrên-

cia foi registrado nesta 
segunda-feira (10) e in-
forma que as operações 
bancárias foram realizadas 
na sexta-feira (7). Consta 
no registro policial, que 
a gerente tentou fazer a 
comunicação no mesmo 
dia, porém não conseguiu 
contato telefônico com o 
professor.

O caso, registrado como 
estelionato, será encami-
nhado ao 1º Distrito Po-
licial.

Tatiana PIRES
Cláudio LAHOS

seguiu entrar e se refugiar 
em casa. A Polícia Militar 
compareceu ao local e ele foi 
socorrido pelo Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência). Foi encaminha-
do para a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Norte, 
medicado e passou a noite 
em observação.
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Para entender a relação entre a Covid-19 e os entupimentos 
nos vasos, precisamos visualizar primeiro alguns elementos, 
estruturas e funções da circulação sanguínea. Nosso sangue é 
constituído de dois componentes básicos, o plasma e os glóbu-
los vermelhos e brancos. O plasma representa a parte líquida 
em si e os glóbulos são as células que compõem a parte mais 
viscosa. O equilíbrio entre o volume de plasma e a quantidade 
dessas células é condição fundamental para a sua fluidez e o 
deslocamento pelos vasos.

O sistema circulatório por onde trafega o sangue também 
pode ser dividido em dois compartimentos, o macro e o micro-
vascular. Como os nomes sugerem, o primeiro se refere a veias 
e artérias de maior calibre, facilmente vistas em exames de 
imagem ou cirurgias. O segundo se refere a vasos minúsculos, 
alguns só identificados por microscópio, como os capilares. 
Tanto os maiores como os menores são cruciais para o sangue 
chegar aonde tem de chegar.

O tecido que reveste internamente qualquer vaso sanguíneo, 
de ambos os compartimentos, é conhecido como endotélio. Em 
extensão, ele é o maior órgão do corpo humano. Uma série de 
fatores pode levar ao desequilíbrio nos componentes do sangue 
ou mesmo a uma lesão no endotélio, num processo capaz de 
culminar no entupimento do vaso sanguíneo. Esse é o meca-
nismo de base para tromboses, infartos e alguns tipos de AVC.

Entre os fatores perigosos para as veias e as artérias estão 
alimentação desregrada, sedentarismo, tabagismo e outros 
comportamentos inadequados e inclusive infecções bacterianas 
e virais. Em tempos de Covid-19, além da agressão do vírus 
em si, muitas pessoas se viram afetadas pela incorporação de 
hábitos não saudáveis e os desafios emocionais tornaram-se 
mais frequentes. Isso agrava quadros pré-existentes e amplia 
o risco de desordens cardiovasculares.

A necessidade de permanecer mais tempo em casa vem 
favorecendo o maior consumo de calorias provenientes de 
alimentos ricos em açúcar e gordura, refrigerantes e bebidas 
alcoólicas. O distanciamento social, por sua vez, vem dificul-
tando a prática de atividade física e, em alguns lares, há quem 
tenha até mais tempo e vontade de fumar.

As incertezas que permeiam a pandemia têm levado muitas 
pessoas a desenvolver quadros de pânico, angústia, depressão, 
ansiedade e insônia. Na rotina dos consultórios cardiológicos, 
aumentou significativamente o número de pacientes com essas 
desordens emocionais e suas diferentes repercussões cardio-
vasculares, que incluem hipertensão, arritmias e até tromboses.

O novo coronavírus e a trombose
A trombose se refere à formação de um coágulo (ou trombo) 

que, em algum lugar do sistema circulatório, leva à obstrução do 
vaso sanguíneo. Ela ocorre em função de alterações na capaci-
dade de o sangue se coagular. Uma das coisas que aumentam 
o risco de o sangue coagular além da conta e formar trombos 
é uma infecção com potencial sistêmico como a Covid-19.

Quando uma pessoa se contamina com o novo coronavírus 
e desenvolve sintomas, o primeiro órgão afetado costuma ser o 
pulmão. O vírus ingressa no corpo pela respiração e chega até 
lá pelas vias aéreas. Nos pulmões de alguns pacientes, ocorre 
um processo inflamatório intenso (a tempestade inflamatória) 
que, com o passar das horas ou dos dias, tende a afetar outras 
regiões do corpo.

Esse fenômeno é caracterizado pela liberação de uma grande 
quantidade de substâncias inflamatórias na corrente sanguínea. 
E muitas delas contribuem para os desequilíbrios que levam à 
trombose: lesão no endotélio ou coagulação disseminada dentro 
do vaso. Esses dois mecanismos ocorrem praticamente de forma 
sobreposta, elevando a gravidade do quadro e a necessidade de 
diagnóstico e medidas terapêuticas precoces, como a utilização 
de remédios anticoagulantes.

Nas pessoas de maior risco para Covid-19, os sintomas agu-
dos do contato com o vírus são febre, dor de cabeça, alteração 
de olfato e paladar e falta de ar. Após os dez primeiros dias da 
infecção, nota-se que essas pessoas podem apresentar maior 
suscetibilidade ou sinais clínicos de trombose pelo corpo. Isso 
significa que tais pacientes correm maior risco de ter quadros 
graves envolvendo obstruções em vasos do coração, do pulmão 
ou mesmo do cérebro. Daí a importância de não demorar a 
procurar atenção médica.

Da mesma forma, pessoas com doenças cardiovasculares, 
diabetes e câncer, entre outras que apresentam maior propen-
são a problemas de coagulação, também devem redobrar os 
cuidados de prevenção e manter contato com o médico caso 
haja suspeita de Covid-19. Quanto antes flagrarmos uma trom-
bose, melhores as perspectivas de solução.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

O que o novo coronavírus 
tem a ver com trombose

Divulgação

PANDEMIA

Rio Preto chega a 
300 mortes por Covid
Rio Preto registrou mais 

sete óbitos e chegou a marca 
de 300 mortes pela Covid-19. 
Os dados foram divulgados 
ontem pelo secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, duran-
te live realizada pela manhã. 
Também foi anunciado que 
9.085 pacientes são consi-
derados curados.

Com a atualização, já são 
12.157 infectados pela Co-
vid-19. O coeficiente de inci-
dência da doença é de 2.638 
casos por 100 mil habitantes.

O município também já 
atendeu 58.880 mil pacien-
tes com algum estado gripal, 
sendo que 47.491 passaram 
por testes e 35.334 foram 
descartados para o novo co-
ronavírus.

Internações
Atualmente, Rio Preto tem 

387 pacientes internados 
com a SRAG (Síndrome Res-
piratória Aguda Grave) – que 
pode ou não ser Covid-19, 
destes 126 estão na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) e 
261 na enfermaria.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

19 ÓBITOS

Mirassol supera mais de 700 casos

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, informou ontem 
que foram confirmados 16 
novos casos positivos por 
Covid-19 no município.

Dentre esses casos, 10 
foram registrados em mulhe-
res e cinco em homens, com 
idades que variam de 28 a 76 
anos. Uma criança de nove 
anos também foi diagnosti-
cada com coronavírus. Todos 
estão cumprindo quarentena 
em suas respectivas casas.

Com isso, o município já 
contabiliza 3.564 notifica-
ções e chega a  703 casos 
positivos, 2.455 negativos e 
406 aguardando resultado. 
Do total de positivos, há 579 
curados, 88 em quarentena, 
17 internados e 19 óbitos.

Vinicius LIMA

Município já contabiliza 3.564 notificações e chega a  703 casos 
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Com 31 casos, Zoonoses 
promove ações de  

combate à Leishmaniose

Anualmente na semana de 
10 a 15 de agosto, o estado 
de São Paulo realiza a Sema-
na Estadual de Prevenção e 
Controle da Leishmaniose Vis-
ceral, com o objetivo de alertar 
sobre os riscos da doença. Rio 
Preto abraça a campanha e 
promove ações em escolas e 
locais de grande fluxo de pes-
soas para conscientizar sobre 
a doença. Este ano, por conta 
da pandemia da Covid-19, as 
atividades serão feitas online.

Em Rio Preto, o Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) é 
referência para os exames de 
Leishmaniose Canina, sendo 
que casos suspeitos devem 
ser comunicados ao local. Em 
2020, de janeiro a julho, 31 
cães tiveram resultado positivo 
para a doença.

Visceral - A Leishmaniose 
Visceral é uma doença que 
acomete tanto cães quanto 
humanos. Provocada pelo pro-
tozoário Leishmania, através 

da picada do mosquito-palha, 
acomete e afeta órgãos in-
ternos, como baço, fígado e 
medula óssea.

Os principais sintomas da 
Leishmaniose Visceral Canina 
são o crescimento das unhas, 
emagrecimento, queda de 
pelos e descamação na ponta 
da orelha e ao redor dos olhos. 
Nos humanos, os principais 
sintomas são febre, perda de 
peso, falta de apetite, cansaço 
e fraqueza e barriga inchada. 
No caso do aparecimento 
dos sintomas, tanto em cães 
quanto em humanos, deve-
-se procurar atendimento de 
saúde.

Serviço:
Centro de Controle de Zoo-

noses
Endereço: Av. Projetada 

2, 1.721 – Estância Jockey 
Clube.

Telefone: 3231 6494
Horário de funcionamento: 

de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

Da REDAÇÃO

Divulgação SMCS

Centro de Controle de Zoonoses é referência para
testes da doença

Secretário de Saúde, Aldenis Borim

Para entender a relação entre a Covid-19 e os entupimentos 
nos vasos, precisamos visualizar primeiro alguns elementos, 
estruturas e funções da circulação sanguínea. Nosso sangue é 
constituído de dois componentes básicos, o plasma e os glóbu-
los vermelhos e brancos. O plasma representa a parte líquida 
em si e os glóbulos são as células que compõem a parte mais 
viscosa. O equilíbrio entre o volume de plasma e a quantidade 
dessas células é condição fundamental para a sua fluidez e o 
deslocamento pelos vasos.

O sistema circulatório por onde trafega o sangue também 

O que o novo coronavírus 
tem a ver com trombose

300 mortes por Covid
Rio Preto registrou mais 

sete óbitos e chegou a marca 
de 300 mortes pela Covid-19. 
Os dados foram divulgados 
ontem pelo secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, duran-
te live realizada pela manhã. 
Também foi anunciado que 
9.085 pacientes são consi-

Com a atualização, já são 
12.157 infectados pela Co-
vid-19. O coeficiente de inci-
dência da doença é de 2.638 
casos por 100 mil habitantes.

O município também já 
atendeu 58.880 mil pacien-
tes com algum estado gripal, 
sendo que 47.491 passaram 
por testes e 35.334 foram 
descartados para o novo co-

Atualmente, Rio Preto tem 
387 pacientes internados 
com a SRAG (Síndrome Res-
piratória Aguda Grave) – que 
pode ou não ser Covid-19, 
destes 126 estão na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) e 

Divulgação SMCS
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NAS RUAS I

Meu amigo Paulinho Bauab, colunista e exímio pianista de 
Catanduva, sem querer, tornou-se um pioneiro nessa época de 
pandemia. As apresentações que há dois meses vem fazendo em 
sua cidade, com seu piano de cauda branco sobre um caminhão 
passeando pelas ruas enquanto ele se apresenta, teve um projeto 
similar em Lisboa no final de semana.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
12 de agosto de 2020

NOVO NORMAL I

Para criar narrativas pertinentes ao protocolo sanitário do “novo 
normal”, o mapa geográfico dos restaurantes da cidade, deverá 
ter alguma modificação, quando as autoridades sanitárias 
permitirem a reabertura de bares e restaurantes e a flexibilização 
das regras de distanciamento social. 

     A sede social do 
Automóvel Clube recebeu 
uma pintura externa, o que 
não acontecia há muitas 
diretorias e está com outro 
aspecto. Observem. 

     Os rio-pretenses estão 
consumindo muiiiito vinho 
durante a pandemia. Na 
sexta-feira e no sábado, 
dias que antecederam as 
comemorações do Dia dos 
Pais, as empresas que 
comercializam vinhos lavaram 
a égua.

      A 56ª edição do Festival 
do Folclore de Olímpia,que 
se iniciou sábado,este 
ano em transmissões on 
line,está exibindo seu acervo 
de registros dos festivais 
anteriores. Termina dia 16.
 
     O supermercado 
Muffato ao que parece, 
está sempre na dianteira.O 
lobo Guará chegou naquele 
supermercado antes mesmo 
da nota de R$ 200.

    O candidato de Jair 
Bolsonaro à vaga de José 
Múcio Monteiro, que se 
aposenta em dezembro do 
TCU, é o chefe da CGU, 
Wagner Rosário.  

     As próximas eleições 
serão, sob todos os aspectos 
um laboratório político. 

* 

* 

* 

* 

* 

EM BEIRUTE 

Tem parentes em Rio Preto, 
uma noiva que festejava com 
um almoço, seu casamento 
em Beirute dia 4 de agosto, 
na hora da megaexplosão - 
não a noiva que estava sendo 
fotografada e apareceu no 
Fantástico, mas uma outra que 
comemorava com a família em 
sua casa-. É prima da família 
Husseini. Nem é preciso dizer 
que, apesar da distância do 
sinistro e sem que ninguém 
tivesse sido ferido, a festa 
terminou ali. Muitos convidados 
partiram para  participar do 
auxílio humanitário.

OS NOSSOS 
RÉVEILLONS I

Com relação ao réveil lon, 
a Diretoria do Clube Monte 
Líbano está mais perdida do 
que cego em tiroteio, porque 
não sabe, até lá, como estará o 
protocolo do Plano São Paulo. 
A tendência é não realizar 
o evento porque será difícil 
chegar a um denominador 
comum com a necessária 
antecedência de contratação de 
orquestra, decoração e reserva 
de mesas. E, principalmente, 
se as autoridades sanitárias 
determinarem um limite para 
o número de participantes, aí 
fica difícil. 

RIO-PRETENSE NA 
COMITIVA

O decreto de Jair Bolsonaro 
designando a missão especial 
que vai representar o governo 
em Beirute, levará, além de 
Michel Temer, os senadores 
Nelson Trad e Luiz Osvaldo 
Pastore, o ministro-chefe da 
SAE, Flavio Rocha, vários 
diplomatas, o ex-marqueteiro 
de Temer, Elsinho Mouco e 
o presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf. No total, são 13 pessoas. 
O presidente Jair Bolsonaro 
estará em São Paulo, presente 
na despedida da comitiva.

PERIGO PARA A SAÚDE

Extensa reportagem do Fantástico, alertou a população sobre 
peixes trazidos do Pará, do vale do rio Tapajós, de Rondônia, 
do vale do rio Madeira; dos rios do Estado do Tocantins e do rio 
Tocantins, que estão contaminados de mercúrio e podem provocar 
cegueira problemas nos filhos de mulheres grávidas,problemas 
neurológicos e cardíacos.Portanto, fiquem atentos com a origem 
dos peixes que levam às suas mesas.

BONS TEMPOS:Valdecir  e Ângela Boracini Karfan
 aproveitando  os ares rurais entre vinhedos

ELEITORES  

Dos quase 148 milhões de eleitores brasileiros, Rio Preto possui 
328.658 eleitores aptos a votar a prefeito e 17 vereadores dia 5 
de novembro (primeiro turno) e 29 de novembro (segundo turno). 
Por enquanto temos 13 pré-candidatos a prefeito.

EM ESPANHOL

Ludmilla vai aparecer cantando 
em espanhol pela primeira 
vez. A cantora gravou o clipe 
do clássico bolero  “Pecado” 
especialmente para a trilha 
sonora de “Veneza”, filme de 
Miguel Falabella que estreia dia 
2 de setembro, com Danielle 
Winits  e cuja ficha técnica 
inclui a rio-pretense Mônica 
Delfino Joazeiro, cineasta, que 
participou como produtora.
Rodado no Uruguai e na Itália,o 
longa conta a história de Gringa 
(personagem da espanhola 
Carmen Maura), dona de um 
bordel no interior do Brasil. 

RANKING 

A explosão dia 4 de agosto de 
2.750 toneladas de nitrato de 
amônio no porto de Beirute já 
é considerada a quarta maior 
explosão desencadeada em 
área povoada de toda a história 
da humanidade, atrás apenas 
de Hiroshima, Nagasaki e 
Halifax, no Canadá em 1917.

* 

NOVA DIRETORIA I

Essa é a nova diretoria do Clube Monte Líbano, que tomou posse 
domingo passado, depois das eleições realizadas no domingo 
anterior, que reelegeram a chapa da situação comandada pelo 
médico Nadim Cury, como presidente e Paulo Voltarelli como 
vice. Edson Soares foi eleito presidente do Conselho Deliberativo 
e Cláudio Perpétuo Cândido, o vice-presidente.

EASY RIDER I

O empresário Paulinho Bergamaschi sai nesta quarta-feira, dia 
12 em sua BMW com destino a Porto Seguro. Vai sozinho, dorme 
em Governador Valadares e no dia seguinte segue para o sul da 
Bahia, percorrendo 1680 km. Retorna segunda-feira, perfazendo 
na volta, mais 1.680 km.

OBRAS I 

Enquanto a pandemia grassa na cidade, no estado, no país e no 
mundo o prefeito Edinho Araújo segue firme mandando bala na 
reforma do Calçadão, cujo término das obras está previsto para 
outubro. O Mercado Municipal deve ser entregue em novembro 
e mais umas treze praças, novas ou reformadas que a Secretaria 
de Obras dirigida por Ulisses Ramalho, já estão praticamente 
prontas.

REFRESCO

Pelo visto, o Robin dispensou 
o  Batman e  começou a 
fazer dupla com o prefeito 
de Itajai,  o médicoVolnei 
Morastoni, aquele que propõe 
aplicação retal do ozônio para 
combater o coronavirus. Ele 
escolhe políticas de saúde 
com a precisão científica de 
uma benzedeira, razão pela 
qual sua cidade está com 
um surpreendente índice de 
mortalidade, um dos maiores 
de Santa Catarina.

O NOME 

A convenção do Par t ido 
Novo será realizada dia 2 de 
setembro e deverá oficializar 
a candidatura a prefeita, de 
Aglae Antunes (quem?). Ela 
é filha do ex-prefeito Manoel 
Antunes. Ah, sim, sim, sim!

NOVO NORMAL II

Em meio à devastação financeira provocada pela pandemia, 
alguns estabelecimentos do setor não resistiram à tormenta 
imposta pelo coronavírus e não abrirão mais suas portas. Entre 
eles, duas casas de churrasco, em situação financeira delicada, 
que estão sendo oferecidas a interessados. Um dos motivos é 
que algumas aceitaram a ajuda do Governo Federal para não 
despedir funcionários e agora não podem dispensá-los e não têm 
bala na agulha para mantê-los na folha de pagamento.

NOVO NORMAL III

Quem tem fôlego financeiro e acredita que isso tudo vai passar, 
vem investindo em bons pontos,que, agora, estão baratos apesar 
de saberem que o movimento jamais será arrebatador como 
antes.Para que o prezado leitor tenha ideia, no Rio de Janeiro, 
o setor acumulou 23.708 postos de trabalho fechados entre 
março e maio deste ano. 

NOVO NORMAL IV

A outra situação é que o distanciamento das mesas e o número 
máximo de pessoas permitido para cada mesa (dificultando 
comemorações com maior número de pessoas) não permitirão 
uma ótima receita no final de cada mês. Afinal, as casas que são 
de rodízio, precisarão contar quase  com o mesmo contingente 
que tinham antes da crise,de funcionários na cozinha, na limpeza 
de pratos e talheres e passando os espetos. 

NOVO NORMAL V

Outro agravante é que as autoridades sanitárias não permitirão 
no salão de refeições, buffets de saladas e frutos do mar, um 
dos grandes atrativos das casas especializadas em churrasco. A 
Churrascaria Castellana, onde funcionava o Sal e Brasa, apesar 
da situação financeira confortável, não pretende mais ter um 
salão tão grande quanto o atual. Os proprietários preferem um 
lugar na Redentora, menor e com espaços mais otimizados, 
para continuar a servir com a mesma qualidade, essa que é, 
sem dúvida, uma das referências em churrascaria, disputando 
a hegemonia no setor, ao lado da tradicional Gaúcha.

OBRAS II

Mas não haverá inauguração porque, além do distanciamento 
social exigido pelas autoridades sanitárias, dia 15 de agosto 
termina o prazo permitido pela Lei Eleitoral para inaugurações. 
Talvez umas duas praças tenham uma reabertura realizada 
através das redesvirtuais.

NOVA DIRETORIA II

O Secretário é Luiz Geraldo Mazzoni Junior, o Tesoureiro é
Manoel Francisco Silveira e o Tesoureiro adjunto, Rafael Brandt. 
Fernando Theodoro continuará como diretor de Clube de Campo; 
Paulo Cesar Caetano Castro, diretor de Assuntos Jurídicos; Márcio 
Issas, diretor de Esportes; Nabih Wadih Mikhail- diretor de Obras ; 
Álvaro Arroyo Sobrinho- diretor  Cultural; Pedro Nimer Filho- diretor 
de Assuntos Libaneses; Eduardo Maluf- diretor de Patrimônio.

OS NOSSOS 
RÉVEILLONS II

Como determinar quem pode 
entrar e quem não pode? 
E tem o agravante de um 
afastamento social numa noite 
como essa de cumprimentos, 
abraços e beijos. Praticamente 
impossível. Portanto, acho 
m e l h o r  o s  a s s o c i a d o s 
começarem a pensar em tirar 
o cavalinho da chuva e se 
organizar em petit-comités 
familiares mais tranquilos em 
torno do champagne, da ceia 
e da tevê. 

OS NOSSOS 
RÉVEILLONS III

Não só do Monte Líbano, 
mas também do Automóvel 
Clube e do Harmonia. Do 
Quinta do Golfe, que vinha 
fazendo um bonito réveillon, 
como fechamento do Buffet 
Dalila que cuidava do evento, 
também estará out of order.

EASY RIDER II

Para quem foi a Ushuaia no Carnaval, percorrendo de moto, 6 
mil km de ida e mais 6 mil na volta, essa viagem é moleza. Ele 
e mais seis amigos foram a Bariloche, passaram pela Cordilheira 
dos Andes até Neuquen, depois Mar del Plata e Buenos Aires. 
Foram direto na ida em sete dias e retornaram parando, em 15.

NAS RUAS II

Projeto pioneiro  em Portugal, envolveu artistas brasileiros, 
portugueses e angolanos que pode ser visto no final de semana 
também on-line. As ruas de mais de 20 bairros  da capital 
portuguesa ganharam uma trilha diferente sábado e domingo, 
com shows feitos em um ônibus com o teto aberto, como os 
normalmente usados para passeios turísticos. A ideia é de um 
grupo de produtores culturais brasileiros e portugueses que moram 
na capital. Chama-se “Movimento Reverbera” e quem não estava 
em Lisboa para aproveitar as apresentações da janela de casa 
pode assistir a uma transmissão ao vivo pelo YouTube. 

NAS RUAS III

A Secretaria Municipal de Cultura, quando eu era titular, 
apresentou algo semelhante, por obra e graça de meu assessor 
Wander Ferreira Jr., todos os dias 22 de novembro, consagrados 
à Santa Cecília, padroeira dos músicos. Naqueles dias, durante 
os quatro anos de minha gestão, a Orquestra Sinfônica de Rio 
Preto se apresentava sobre um caminhão que percorria as ruas 
do centro e dos bairros, num roteiro previamente estabelecido.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

Resolução CMDCA nº 473/2020
11 de agosto de 2020
Prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fi ns lucrativos e inscrição dos 
programas e projetos não governamentais e governamentais 
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respec-
tivas famílias.
   O Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei n.º 4.956, de 15 de maio de 1992 com 
as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.401, de 04 de julho 
de 2001 e Lei nº. 9.274 de 17 de novembro de 2.006, e pelo 
Decreto Municipal nº 7199 de 18 de julho 1993 e o Regimen-
to Interno CMDCA, em reunião ordinária ocorrida no dia 11 
de agosto de 2020, resolve:
  CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 
2º do artigo 91, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, ao dis-
por que cabe ao CMDCA efetuar o registro das organizações 
da sociedade civil sediadas em sua base territorial que pres-
tem atendimento a crianças, adolescentes e suas respecti-
vas famílias, executando os programas e projetos a que se 
refere o art. 90, caput e, no que couber, as medidas previstas 
nos artigos 101,112 e 129, todos da Lei nº 8.069/1990;
  CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 
3º do artigo 90, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, ao dis-
por que cabe ao CMDCA efetuar a inscrição dos programas 
e projetos relativos ao atendimento a crianças, adolescen-
tes e suas respectivas famílias, em execução na sua base 
territorial por entidades governamentais e organizações da 
sociedade civil.
   CONSIDERANDO a Lei Federal nº13.979 de 
06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019;
   CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 
64.862 de 13 de março de 2020, que Dispõe sobre a adoção, 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de me-
didas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 
pelo COVID-19, bem como sobre recomendações no setor 
privado estadual;
   CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 
18.571 de 24 de março de 2020 – que reconhece estado de 
calamidade pública no Município de São José do Rio Preto 
decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e esta-
belece medidas de enfrentamento.
  CONSIDERANDO a Recomendação do 
CONANDA nº 06 de 24 de julho de 2020, que orienta sobre 
a prorrogação da validade, durante a pandemia COVID-19, 
dos registros das entidades sem fi ns lucrativos e inscrição 
dos programas e projetos não governamentais que prestem 
atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias.
   CONSIDERANDO a importância da atua-
ção da rede de atendimento, zelando pela regularidade dos 
registros das organizações da sociedade civil e a inscrição 
dos programas, o CMDCA reafi rma seu compromisso com a 
proteção integral da infância e adolescência. 
  Art. 1º - Fica prorrogado excepcionalmente 
para garantir a continuidade das atividades e da autorização 
de funcionamento da organização não governamental, a va-
lidade dos registros e inscrições que tenham seu vencimento 
durante o período do “estado de calamidade pública”, que 
se iniciou em 24 de março de 2020 até 31 de novembro de 
2020.
  Art. 2º - Fica a Comissão de Registro do CM-
DCA responsável pela lavratura dos termos de prorrogação 
excepcional.
  Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a 
partir da data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2020.

CAMILA PACÍFICO SPARVOLI 
PRESIDENTE DO CMDCA
BIÊNIO 2019/2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 

EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO 
DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO 
(AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA ROBERTO 
SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA), CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-
-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 
ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Informamos 
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convoca-
tório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 257/2020 – Processo n.º 
12.274/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de paleteiras para 
o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. Ses-
são pública realizada on-line com início dia 11/08/2020. O 
pregão em epígrafe foi declarado FRACASSADO em razão 
dos valores fi nais alcançados nos itens 1 e 2 fi carem acima 
da estimativa do Edital. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 268/2020, Processo 
12.334/2020
Objeto: Aquisição de equipamento para demarcação viária 
horizontal para uso da Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança.
Interessada: SINALCEU SINALIZAÇÃO – MÁQ. PARA SIN. 
VIÁRIA EIRELI ME
Após análise, fi ca declarada improcedente a impugnação em 
todos os seus termos. Fica mantido para o dia 13/08/2020, 
às 08h30min para envio de propostas e abertura a partir das 
08h32min. O inteiro teor encontra-se à disposição de todos 
os interessados, no “link Edital completo e anexos” no Portal 
de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
243/2020 – PROCESSO Nº 12.167/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (achocolatado, açúcar, arroz e outros) para atendi-
mento das unidades escolares da rede municipal de ensino, 
assim como de outros equipamentos públicos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/08/2020 às 16:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
283/2020 – PROCESSO Nº 12.443/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para as internações de COVID-19. Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 13/08/2020 às 15:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
– Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 291/2020, PROCESSO 12.568/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(bebida láctea, sucos e outros) para as unidades CAPS. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 25/08/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 296/2020, PROCESSO 12.661/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de hastes de rayon e tubo 
tipo falcon para combate ao COVID-19. Secretaria Munici-
pal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 19/08/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 292/2020, PROCESSO 12.570/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de concreto usinado para 
serviços de manutenção e conservação dos locais sob res-
ponsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/08/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

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

PORTARIA N.º 34.416 DE 05 DE AGOSTO DE 2020

DISPENSA, CLEIDE MARIA ZANUSSO, da Função de 
Assistente Administrativo Fazendário, no Departamento de 
Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, 
criada pelo artigo 7º da Lei Complementar n.º 329/2010 e 
alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 21 de 
julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.417 DE 05 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de Assis-
tente Administrativo Fazendário, publicada pela Portaria nº 
34.416 de 05 de agosto de 2020, respeitadas as diretrizes da 
Lei Complementar Federal nº 173/2020, LUCIANA OLIVEIRA 
BERNARDI BATISTA, para exercer a Função de Assistente 
Administrativo Fazendário, no Departamento de Prestação 
de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, criada pelo 
artigo 7º da Lei Complementar n.º 329/2010 e alterações 
posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória corres-
pondente, retroagindo os efeitos desta a 23 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.421 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor ALEXANDRE ALVAREZ MONTE-
NEGRO LUSTOZA, Guarda Municipal, lotado na Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, Licença 
Para Atividade Política, nos termos da Lei Complementar n.º 
64 de 18 de maio de 1990, surtindo os efeitos a partir de 15 
de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.422 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor DANIEL CARDOSO MARTINS, 
Jornalista, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação 
Social, Licença Para Atividade Política, nos termos da Lei 
Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, surtindo os 
efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.423 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor DIEGO MAHFOUZ FARIA LIMA, 
PEB-1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Licença 
Para Atividade Política, nos termos da Lei Complementar n.º 
64 de 18 de maio de 1990, surtindo os efeitos a partir de 15 
de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.424 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, a servidora ELEN ROBERTA DA COSTA MO-
REIRA, Inspetor de Alunos, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, Licença Para Atividade Política, nos termos da 
Lei Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, surtindo os 
efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.425 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, a servidora LEANDRA CRISTINA CEVADA BA-
TISTA, Agente de Combate às Endemias, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde, Licença Para Atividade Política, nos 
termos da Lei Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, 
surtindo os efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.426 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, a servidora NADIR DONIZETI PELICERI DA 
SILVA, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, Licença Para Atividade Política, nos 
termos da Lei Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, 
surtindo os efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.427 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, a servidora REGINALDA BATISTA DE ANDRA-
DE, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Licença Para Atividade Política, nos termos 
da Lei Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, surtindo 
os efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.428 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, a servidora STAEL MARIA DE GRANDI SILVA, 
TNS.PEB2 - Português, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, Licença Para Atividade Política, nos termos da 
Lei Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, surtindo os 
efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.429 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, a servidora VALDELICE APARECIDA DE SOU-
ZA, T.N.S. Enfermeiro Padrão, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, Licença Para Atividade Política, nos termos da Lei 
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Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, surtindo os 
efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.431 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, a servidora ANA RITA GOMES SANTANA, En-
fermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Licença 
Para Atividade Política, nos termos da Lei Complementar n.º 
64 de 18 de maio de 1990, surtindo os efeitos a partir de 15 
de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.432 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor CHARLES DA SILVA CRUZ, Agente 
Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, Licença Para Atividade Política, nos termos da Lei 
Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, surtindo os 
efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 953 DE 03 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues 
Costa Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Hione Maria 
Soares, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), compo-
rem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e 
ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados 
nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno 
nº 100/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
o servidor CLAYTON EDUARDO GIL QUERO, responda 
como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I e 
III, do artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e inciso XIII, do ar-
tigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor 
desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público, 
o qual será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da 
Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.433 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, MUHAMAD ALAHMAR, do Cargo em Comissão 
– ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, lotado no GABINETE DO PREFEI-
TO, nomeado pela Portaria n.º 28.222 de 10 de fevereiro de 
2017, surtindo os efeitos desta a partir de 14 de agosto de 
2020.
PORTARIA N.º 34.434 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor 
Especial, publicada pela Portaria nº 34.433 de 07 de agosto 
de 2020,  DONIZETTI RIBEIRO MENEZES, para ocupar o 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotado no GABINETE DO PREFEITO, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a 
partir de 14 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.435 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) RENATA RODRI-
GUES FONTES, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a 
conclusão do procedimento administrativo de readaptação 
e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 
05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei Complemen-
tar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) 
deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secre-
taria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) de 
acordo com as necessidades da secretaria através de termo 
de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, retroa-
gindo os efeitos desta a 07/08/2020.
PORTARIA N.º 34.436 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
DISPENSA, SUZELI LOPES DA SILVA LOURENÇO, da 
Função de Chefi a de Setor, no Setor de Controle Contábil da 
Secretaria Municipal de Saúde, criada pelo artigo 66 da Lei 
Complementar n.º 230/2007, com nova redação dada pela 
Lei Complementar n.º 292/2009 e alterações posteriores, 
retroagindo os efeitos desta a 04 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.437 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de Chefi a 
de Setor, publicada pela Portaria nº 34.436 de 11 de agos-
to de 2020, respeitadas as diretrizes da Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA 
BARNABE JUNIOR, para exercer a Função de Chefi a de 
Setor, no Setor de Controle Contábil da Secretaria Municipal 
de Saúde, criada pelo artigo 66 da Lei Complementar n.º 
230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar 
n.º 292/2009 e alterações posteriores,  fazendo jus a retri-
buição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos 
desta a 04 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.438 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor CLEITON JOSE DA SILVA GOMES, 
Guarda Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Trânsi-
to, Transportes e Segurança, Licença Para Atividade Política, 
nos termos da Lei Complementar n.º 64 de 18 de maio de 
1990, surtindo os efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.439 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor LUIZ ALBERTO ANDALO, T.N.S. 
Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Licença 
Para Atividade Política, nos termos da Lei Complementar n.º 
64 de 18 de maio de 1990, surtindo os efeitos a partir de 15 
de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.440 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) RACKEL 
IVANNIE MOREIRA ALVES DE TOLEDO, Agente Administra-
tivo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos 
do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os 
efeitos desta a partir de 12 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.441 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) PATRI-
CIA BUCK FERREIRA, Enfermeira, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 14 de 
agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.442 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, DEVAIR OLIVEIRA, do Cargo em Co-
missão – SUBPREFEITO – CA.102.3, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, lotado na SUBPREFEITURA DE EN-
GENHEIRO SCHIMTT, nomeado pela Portaria n.º 27.903 de 
01 de janeiro de 2017, surtindo os efeitos desta a partir de 11 
de agosto de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 41/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 57/2020 – 
Contratada: ITUBOMBAS LOCAÇÃO, COMÉRCIO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Objeto: Locação de motobomba a Diesel, escorva contí-
nua a vácuo, que permite sólidos até 75mm, com vazão de 
400m³/h, 5m de sucção e altura manométrica de 5m, com 
210m de mangotes de 8" e fi ltro limitador de sólidos.
Valor total: R$ 85.200,00 Prazo: 90 dias  
Data da assinatura: 05.08.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO–TOMADA 
DE PREÇOS 04/2020–PROC. nº 43/2020
Objeto: Construção de adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Boa Vista, Redentora 1 e Re-
dentora 2, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão 
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução 
dos serviços. 
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJU-
DICANDO o objeto à licitante objeto à licitante CONSTRO-
ESTE pelo valor global de R$ 2.143.386,54 em razão de ter 
oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL para execução do 
objeto desta licitação. S. J. Rio Preto 11.08.2010 – Nicanor 
Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interes-
se público # CREDOR Nº 0398261 – Const-Rio Engenharia 
e Comércio Ltda EPP. Valor: R$ 264.168,00. Motivo: Para 
que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais 
desta autarquia. Publicada por afi xação no local de costume, 
e pela imprensa local. S. J. R. P., 11 de agosto de 2020. João 
Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – Nicanor Batis-
ta Junior – Superintendente.
S. J. Rio Preto 11.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
14/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e o Lar São Vicente de Paulo, tem por objeto a pror-
rogação da contratação de  (02) dois cuidadores e 01 (um) 
auxiliar de limpeza, aquisição de equipamento de proteção 
individual -EPI, de acordo com o levantamento realizado pela 
Secretária de Saúde e também aumentar a quantidade de 
itens destinados a material de consumo e serviços de ter-
ceiros, visando assegurar acolhimento em condições dignas 
e de segurança para os idosos, em cumprimento das orien-
tações sanitárias de isolamento social e higiene voltados a 
proteção e prevenção da disseminação do COVID – 19.
OBJETO: Constitui objeto da parceria a execução do Ser-
viço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que 
objetiva proporcionar proteção integral e cuidados provisó-
rios e, excepcionalmente de longa permanência para idosos 
que não dispõem de condições para permanecer com a 
família, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - 
Sistema Único da Assistência Social do Município, conforme 
Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: até R$ 152.125,00 (cento e cinquenta 
e dois mil e cento e vinte cinco reais), com recurso Federal/
Portaria MC nº 369/2.020, conforme previsto no Cronograma 
de Desembolso e Plano de Aplicação, constantes no Plano 
de Trabalho aprovado, bem como estimativa de impacto or-
çamentário-fi nanceiro e declaração do ordenador de despe-
sas, anexos do processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 11 de agosto a 31 de dezembro de 
2.020.
DATA DA ASSINATURA:  11 de agosto de 2020.  
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Secre-
tária M. de Assistência Social.
Victorio Raphael Vidotto - Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo de São José do Rio Preto.

Portaria SEMAS n° 13/2020
10 de agosto de 2020.

Aprova Nota Técnica 01/2020 que dispõe sobre o funcio-
namento da rede socioassistencial de Proteção Social do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS e medidas de 
prevenção do novo coronavírus (covid-19).
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organização Mun-
dial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid-19); 
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Estadu-
al e Municipal, que dispõem sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus; 
CONSIDERANDO a disseminação do novo coronavírus 
(covid-19) e sua classifi cação mundial como pandemia, e as 
medidas adotadas em âmbitos nacional, estado, municípios 
a fi m de prevenir a disseminação do vírus;
CONSIDERANDO a essencialidade da política de assistên-
cia social e assegurar a manutenção da oferta de atendi-
mento à população pela rede socioassistencial de Proteção 
Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE de 
Média e Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS  por meio dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais voltados à famílias em situação 
de vulnerabilidade e risco social;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO as recomendações e orientações já 
realizadas pela SEMAS por meio de normativas, comunica-
dos, em função da pandemia de coronavirus (covid-19) e a 
continuidade de medidas a serem tomadas;
RESOLVE:
Artigo 1º Aprovar, na forma do Anexo, a Nota Técnica nº 
01/2020 que apresenta recomendações ao funcionamento 
da rede socioassistencial de Proteção Social Básica - PSB e 
de Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Comple-
xidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de 
modo a assegurar a manutenção da oferta de atendimentos 
à população neste momento de pandemia pelo novo corona-
vírus (covid-19).
Artigo 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO
NOTA TÉCNICA SEMAS 01/2020
SUMÁRIO
1. Introdução
2. Serviços de Proteção Social da Secretaria Municipal de 
Assistência Social
3. Recomendações Gerais ao funcionamento dos serviços 
socioassistenciais de Proteção Social no contexto da pande-
mia:
4. Diagnósticos Territoriais e Planos de Contingências
5. Referências 
1.Introdução
1.1- A presente nota técnica se destina a rede socioassisten-
cial do município de São José do Rio Preto - SP, em com-
plemento as orientações publicadas nas Portarias SEMAS 
02/2020, 03/2020, 06/2020, 08/2020, 10/2020 e 11/2020, 
sem prejuízo de medidas e ações já adotadas,  defi nindo 
recomendações aos trabalhadores do SUAS e dirigentes de 
Organizações da Sociedade Civil (OSC), abrangendo a ges-
tão e todas unidades de serviços de Proteção Social Básica 
e Especial, públicos ou não-governamentais. 
1.2- As normativas publicadas pela SEMAS durante o 
período de emergência se fundamentam em documentos e 
informações ofi ciais das autoridades de saúde e sanitárias, 
podendo ser atualizadas e complementadas a qualquer tem-
po, mediante a disponibilização de novas orientações.
1.3- O Decreto Federal nº 10.282/2020 regulamenta a Lei º 
13.979/2020 indicando a Assistência Social e o atendimento 
à população em situação de vulnerabilidade como serviço 
público essencial.
1.4- Nesse contexto, a manutenção dos serviços socioassis-
tenciais requer adoção de medidas que visem assegurar as 
recomendações dos órgãos de saúde, acarretando reorgani-
zações das unidades, dos serviços ofertados, do atendimen-
to e das equipes, a fi m de mitigar riscos de contaminação 
pelo coronavírus, proteger a população em situação de 
vulnerabilidade e risco social, em especial as pessoas dos 
grupos de maior risco.
1.5- As recomendações indicadas nesta Nota Técnica se 
agregam àquelas já emitidas e indicadas desde o início da 
pandemia, sem prejuízo das medidas já adotadas e previs-
tas, incluindo as estabelecidas no “Plano Municipal de En-
frentamento dos Efeitos da Covid-19 na Assistência Social”, 
apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS).
1.6- Recomenda-se o contínuo acompanhamento dos atos 
normativos de todas as esferas: federal, estadual e mu-
nicipal que contribuirão com os Planos de Contingências 
e Planos de Retomada que serão elaborados conforme 
Diagnósticos Territoriais, espaços de vida onde se dão as 
relações entre pessoas, instituições, em que se manifestam 
as contradições da vida, o retrato do território interventivo 
pelo “homem” e pela coletividade.
1.7- O momento de crise sanitária em saúde gera impactos 
na economia, nas relações familiares, sociais e comunitárias 
com o agravo da desigualdade social que amplia a deman-
da para a política de assistência social trazendo um desafi o 
ainda maior na garantia da função do SUAS: proteção social, 
vigilância socioassistencial e defesa dos direitos.
2. Serviços de Proteção Social da Secretaria Municipal de 
Assistência Social
2.1- Durante o período da pandemia, devem ser adotadas 
medidas de prevenção ao coronavírus, evitando aglomera-
ções e reorganizando os espaços e atendimentos aos usuá-
rios dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, 
utilizando a forma remota para atendimentos/acompanha-
mentos individuais e reuniões; e, para as situações que 
necessitem atendimento presencial, mediante agendamento 
prévio, aplicando as indicações normativas de distanciamen-
to mínimo e demais regulações dos órgãos de saúde.
2.2- São unidades/equipamentos que devem manter os 
serviços e atendimentos/acompanhamentos nas formas 
presencial e remota, assegurando a adoção das medidas de 
prevenção e contaminação pelo coronavírus:
I – Executados de modo direto pelas unidades
a) Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;
b) Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS;
c) Centro de Referência Especializado para a Popula-
ção em Situação de Rua – Centro Pop;
II – Executados por OSCs através de parcerias
a) Serviço Especializado de Abordagem Social;
b) Serviço de Acolhimento Institucional nas modalida-
des: Abrigo, Casa de Passagem, Casa Lar;
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 
Públicas e de Emergências.
2.3- Serviços com suspensão do atendimento presencial, 
permanecendo o atendimento e acompanhamento remoto 
aos usuários e suas famílias:
I- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los para todas as idades nos Centros de Convivência e os 
executados por OSC´s parceiras;
II- Serviço de Proteção Social Especial de Centro Dia 
para idosos e Pessoas com Defi ciência - PCD.
2.4- As unidades que executam atividades administrativas 
do Órgão Gestor e Casa dos Conselhos são consideradas 
essenciais, permanecendo seu funcionamento de modo 
regular, priorizando os atendimentos e reuniões pela forma 
remota, e, quando necessário o presencial, realizado me-
diante agendamento e observação das medidas de preven-
ção a contaminação pelo coronavírus.
2.5- O Setor de Avaliação e Identifi cação de violações de 
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direitos continua recebendo as fi chas de notifi cações de 
violação de direitos responsável pela avaliação das situa-
ções de violação de diretos (SINAN, Relatório Informativo, 
Denúncia e Demanda Espontânea), encaminhadas pela rede 
de serviços socioassistenciais, demais políticas públicas e 
órgãos de defesa de direitos. Avalia, identifi ca e encaminha 
as denúncias qualifi cadas para os CREAS e Centro Pop, 
com vistas a garantir a celeridade nos encaminhamentos 
das situações de violação de direitos para as equipes. 
3. Recomendações Gerais ao funcionamento dos serviços 
socioassistenciais de Proteção Social no contexto da pande-
mia:
3.1- Adequar os espaços físicos e manter as salas/ambien-
tes ventilados, evitando o uso de ar condicionado, seguindo 
as normativas de distanciamento social e utilizando espaços 
amplos na própria unidade ou em instalações disponíveis 
na rede territorial, quando necessário, assegurando sigilo e 
privacidade durante o atendimento.
3.2- Elaborar protocolos locais e planos de contingências 
pelos respectivos coordenadores das unidades/equipes e 
dirigentes das OSC´s, com medidas de prevenção ao coro-
navírus.
3.3- Planejar a jornada de trabalho das equipes de traba-
lhadores do SUAS das unidades públicas da SEMAS, em 
conformidade com as recomendações e portarias especí-
fi cas, e, se necessário, assegurando o funcionamento das 
unidades com ampliação dos horários, utilizando escalas de 
atendimento.
3.4- Divulgar informações por meio de cartazes e outros 
meios de comunicação, afi xados em espaços visíveis dos 
equipamentos, veiculando as formas de contaminação e 
prevenção do coronavírus, bem como estratégias adotadas 
para funcionamento do equipamento, tais como: agenda-
mentos, fi las, salas de espera, demarcação de áreas de 
acesso restrito e limitação de ocupação, respeitando o 
distanciamento social.
3.5- Incentivar e estabelecer Canais de Comunicação 
(e-mail, WhatsApp, SMS, site, entre outros) entre as equipes 
de trabalhadores do SUAS e a população nos atendimentos 
e acompanhamentos com vistas a divulgar informações e 
verifi car demandas.
3.6- Suspender as atividades coletivas e grupais, ofertadas 
pela rede pública e parceira, para todos os públicos, de 
modo a evitar aglomerações durante a pandemia, seguindo 
as normativas vigentes;
3.7- Organizar e disseminar os meios de prevenção e de 
contaminação pelo coronavírus, de acordo com as recomen-
dações dos órgãos de saúde, elaborando protocolos em 
cada equipamento/unidade sobre:
a) Orientação e utilização dos equipamentos de proteção 
individual (EPI) e o correto descarte dos mesmos;
b) Intensifi cação da higienização pessoal das mãos, limpeza 
dos móveis e equipamentos de trabalho individual;
c) Intensifi cação da higienização dos ambientes e espaços 
físicos nos equipamentos;
d) Escalonamento do uso dos espaços da copa para os 
horários de refeições, evitando aglomerações, 
e) Disponibilização nos ambientes de recipientes com álcool 
70% para uso pelos funcionários e população usuária dos 
serviços;
f) Controle de entrada de acordo com a limitação máxima de 
pessoas nos ambientes, conforme indicado pelos órgãos de 
saúde;
g) Disseminação de orientações de maneira continuada, 
inclusive sobre o não compartilhamento de objetos de uso 
pessoal; 
3.8- Indicar ao órgão gestor a necessidade de aquisição e/
ou reposição de EPIs e outros materiais necessários para 
adequações dos espaços físicos (divisórias, biombos, etc).
3.9- Encaminhar trabalhadores com sintomas gripais ao 
atendimento da rede de saúde, conforme normativas vigen-
tes.
3.10- Identifi car e relatar situações de riscos que possam 
exigir novas medidas e estratégias de enfrentamento e miti-
gação ao coronavírus.
3.11- Propiciar palestras e reuniões remotas para escla-
recimentos quanto a pandemia de covid-19, utilização e 
descarte correto dos EPIs, fl uxos da rede para tratamento 
em casos de adoecimentos, regulações sobre testes para a 
covid-19, dentre outros, com apoio do órgão gestor e articu-
lação com profi ssionais da Saúde.
3.12- Fornecer apoio necessário para o planejamento con-
junto e participativo de toda equipe, acolher demandas dos 
funcionários e estratégias de enfrentamento articulando junto 
ao órgão gestor.
3.13- Realizar reuniões de orientações e de supervisão de 
forma remota a fi m de avaliar e aprimorar as medidas adota-
das.
3.14- Monitorar as incidências de contaminação e necessi-
dade de acompanhamento específi co das equipes em saúde 
mental, orientando se necessário sobre atendimentos de 
psicologia, especialmente nesse momento de maior sensibi-
lidade aos impactos da pandemia.
3.15- Priorizar atendimentos e acompanhamentos as famí-
lias e indivíduos pelas equipes das unidades de CRAS e 
CREAS de forma remota para situações que forem possíveis 
e adequadas, e para situações que necessitem de atendi-
mento presencial, realizar agendamento prévio, seguindo 
as recomendações de segurança quanto a prevenção de 
contaminação pelo coronavírus.
3.16- Organizar estratégias e horários diferenciados de 
atendimento para os usuários de grupos de risco de infec-
ção pelo novo coronavírus que necessitem do atendimento 
presencial, ou, avaliar a necessidade de visitas domiciliares, 
conforme indicação da equipe, adotando medidas de segu-
rança como uso de EPIs, locais abertos e distanciamento 
social.
3.17- Afi xar em local visível e orientar sobre o uso obrigatório 
de máscaras aos usuários que necessitem atendimento pre-
sencial, conforme determinação da Lei Estadual 20.189, de 
28 de abril de 2020, Resolução nº 1, de 16 de abril de 2020.
3.18- Realizar visitas domiciliares somente em situações 
imprescindíveis, mediante avaliação técnica, às famílias e 
indivíduos atendidos e ou acompanhados dos serviços PAIF, 
PAEFI e SCFV, adotando medidas de segurança como uso 
de EPIs, locais abertos e distanciamento social.
3.19- Realizar atendimentos e monitoramento às famílias 
e indivíduos pelas equipes das unidades dos Centros de 
Convivência (do Idoso, da Juventude e da Família) de forma 
remota e, para situações que necessitem de atendimento 
presencial, realizado através de visita domiciliar, adotando 
medidas de segurança como uso de EPIs, locais abertos e 
distanciamento social.
3.20- Intensifi car o acompanhamento de famílias/indivíduos 

que sejam elencados como parte do grupo de risco e vulne-
ráveis ao coronavírus.
3.21- Realizar o monitoramento das famílias em situação de 
extrema pobreza em acompanhamento pelo Serviço de Pro-
teção e Atendimento Integral à Família – PAIF e das famílias 
inseridas no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio.
3.22- Programar ações de busca ativa das famílias que não 
possuam condições de acesso aos serviços ofertados pelos 
CRAS durante o período da pandemia. 
3.23- Realizar acolhimento, orientação e atendimentos à po-
pulação quanto o acesso as provisões socioassistenciais em 
situações de maior vulnerabilidade e risco social, por meio 
de programas de transferência de renda e benefícios socio-
assistenciais, serviços de acolhimento, abordagem social e 
encaminhamentos a rede socioassistencial, saúde, Sistema 
de Garantia de Direitos e demais políticas públicas.
3.24- Realizar atendimentos relativos a demanda por cestas 
básicas visando o provimento de subsistência, de acor-
do com regramento específi co do Decreto Municipal nº 
18.589/2020, prorrogado pelo Decreto nº 18.640/2020, que 
institui a Ação Rio Preto sem fome, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
3.25- Adotar e observar nos atendimentos para Cadastro 
Único e Programas de Transferência de Renda:
a) Priorização do atendimento de forma remota, quando 
possível, de acordo com a Portaria nº 368/2020 e Instrução 
Operacional DECAU/SAGI/MC nº 4/2020;
b) Situações que exigirem o atendimento presencial, 
realizar agendamento prévio evitando aglomerações, iden-
tifi cando situações de grupos de risco e defi nindo a forma 
de atendimento voltada a prevenção de contaminação pelo 
coronavírus;
c) Priorização da Central de Orientações SEMAS como 
canal de comunicação para orientações a população quanto 
ao funcionamento dos atendimentos, agendamentos, docu-
mentos necessários para o CadÚnico e sobre os Programas 
de Transferência de Renda e Benefícios Socioassistenciais;
d) Acompanhamento das normativas publicadas pelos 
órgãos ligados ao Ministério da Cidadania, em especial 
sobre condicionalidades do Programa Bolsa Família, gestão 
e operacionalização do CadÚnico (bloqueios, suspensões, 
inclusões, exclusões e atualizações);
e) Em situações imperativas de atendimento presencial, 
sobretudo havendo necessidade de adaptações dos espaços 
físicos, recomenda-se descentralizar os atendimentos para 
instalações disponíveis e acessíveis nos territórios, quando 
existirem.
3.26- Estabelecer, de modo preferencial, a comunicação de 
forma remota com os órgãos do Sistema de Garantia de Di-
reitos (delegacias especializadas, conselhos tutelares, Varas 
da Infância e Juventude, entre outros).
3.27- Realizar campanhas e divulgação de informações 
sobre as formas de apoio e ajuda em todas as formas de 
violência contra grupos vulneráveis, estabelecendo fl uxo 
contínuo de acompanhamento das famílias/indivíduos já 
atendidos, assim como com novas situações. Adotar pre-
ferencialmente a forma remota e, para situações que ne-
cessitarem atendimento presencial e visita domiciliar, após 
avaliação técnica, seguir as medidas de segurança com uso 
de EPIs, locais abertos e distanciamento social.
3.28- Observar na utilização de veículos para deslocamentos 
em função de ações necessárias das atividades previstas 
nos serviços, as medidas de segurança, especialmente a hi-
gienização sistemática dos veículos, uso de janelas abertas 
e máscaras durante todo o trajeto, higienização das mãos 
com álcool 70% disponibilizado nos veículos, controle de 
quantidade de passageiros assegurando o distanciamento 
necessário para prevenção de contaminação pelo coronaví-
rus.
3.29- Acompanhar de modo remoto os adolescentes em 
cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, 
conforme recomendado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Realizar o acompanhamento das medidas 
de liberdade assistida, evitando-se a quebra do vínculo, e 
relatos ao Juízo, nos termos dos §§1° e 2° do artigo 1°do 
Provimento 2546/2020.
3.30- Fomentar, pelos coordenadores de unidades/equi-
pamentos, Proteções Sociais Básica e Especial, Cadastro 
Único, Vigilância Socioassistencial, Gestão do Trabalho, 
Administrativo e Orçamentário, Gestão de Transferências de 
Recursos, Tecnologia da Informação e demais departamen-
tos do órgão gestor, a realização de reuniões, orientações e 
supervisões de modo remoto, avaliando e aprimorando as 
medidas adotadas.
3.31- Indicar às Organizações da Sociedade Civil – OS-
C´s, através do Departamento de Gestão de Repasse de 
Recursos Públicos, as adequações de Planos de Trabalho 
conforme comunicados da Secretaria de Assistência e Nota 
Técnica – UCI/SEMFAZ nº 002/2020 que dispõe sobre as 
orientações das parcerias custeadas através de repasses 
públicos, para fi ns de execução do objeto do Termo de Cola-
boração ou Fomento fi rmado com a Municipalidade, enquan-
to perdurar o estado de emergência de saúde internacional 
frente à pandemia do covid - 19. Bem como a aplicação da 
Lei Federal nº 14.020 de 06/07/2020 que institui o Programa 
emergencial de manutenção do Emprego e da Renda, con-
forme cada situação analisada previamente;
3.32 - Comunicar quaisquer necessidades, ocorrências, indi-
cações  e solicitações pelo e-mail semasriopreto.covid19@
gmail.com com cópia a respectiva chefi a imediata.
4- Diagnósticos Territoriais e Planos de Contingências
4.1- Realizar Diagnósticos Territoriais com base nas 10 
Regiões de São José do Rio Preto, identifi cando os cenários 
de cada “território vivido”, que irão subsidiar a construção de 
planos de contingência para cada unidade da SEMAS, identi-
fi cando a necessidade de novas ações e planejamento, sem 
prejuízo de medidas e procedimentos já adotados.
4.2- Elaborar Plano de Contingência do SUAS de São José 
do Rio Preto, com base nos diagnósticos e planos dos territó-
rios e unidades, contemplando as estratégias, procedimentos 
e ações tempestivas para mitigar os riscos de contaminação 
pelo coronavírus, contendo proposições frente às demandas 
e o planejamento das estratégias de retomada das ativida-
des pós-pandemia.
4.3- Os diagnósticos territoriais e Planos de Contingência 
das unidades devem ser realizados com metodologia par-
ticipativa, de forma remota e seguindo as recomendações 
dos órgãos de saúde, envolvendo coordenadores e equipes, 
bem como a rede intersetorial e a população que utiliza os 
serviços da política de assistência social.
4.4- Instituir Comissão de Trabalho responsável pelo fomen-
to, planejamento, apoio, organização e execução da constru-
ção dos diagnósticos e planos de contingência, coordenada 
pelo Departamento de Vigilância Socioassistencial.

4.5- Atribuir ao Departamento de Vigilância Socioassistencial 
a função de articulação, mediação e responsabilidade pelo 
apoio às unidades na construção dos diagnósticos e planos 
de contingência, através da disponibilização de dados e 
informações, metodologias e demais subsídios, bem como 
revisão dos documentos produzidos e redação do Plano de 
Contingência do SUAS.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 195 referente a Notifi cação 18372/2020

Fica advertido JOÃO PEDRO BARCELO NOGUEIRA, CPF: 
349598788-60, PFJ: 742730, localizado na Rua Antonio Ja-
cob, 70, Pq Res Dom Lafayete Libanio – CEP: 15046-180 – 
São José do Rio Preto/SP, datada em 25/06/2020, em virtu-
de do não cumprimento da Notifi cação nº 18372, MOTIVOS: 
Adequar empreendimento para que o resíduos sólidos, líqui-
dos ou qualquer estado de matéria provenientes atividades 
individuais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo 
e os cursos d’água, CAPITULAÇÃO: Artigo 1º da Lei Muni-
cipal nº 2268/1978, BASE DE CÁLCULO: 50 UFM, VALOR: 
R$ 3.012,00; Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: : Art 2°, § 3°, inc XVI, 
art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol Conama n° 
313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, VALOR: R$ 
7.589,82; Providenciar execução caixa separadora de sólido, 
óleo e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. As caixas 
deverão ser compatíveis com o volume e características do 
efl uente líquido gerado, CAPITULAÇÃO: Artigos 3º, 8º e 15º 
da Lei Municipal nº 8247/2000, BASE DE CÁLCULO: 1001 
UFIR, VALOR: R$ 3.793,79. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR 
COMPROVANTE DESCARTE DOS RESÍDUOS GERADOS 
NA EMPRESA (ÓLEO / TERRA CONTAMINADA / ESTOPA E 
QUAISQUER OUTROS) enviar pelo email smaurb.fi scaliza-
cao@riopreto.sp.gov.br, no prazo de 30 dia (s). Do exposto, 
fi ca advertido a realizar no prazo descrito acima, a partir do 
recebimento desta, as exigências supracitadas. Caso ocorra 
o descumprimento da presente advertência, serão aplica-
das as penalidades descritas acima.  Assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telé-
grafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 81011449 4 
BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 208 referente a Notifi cação 18534/2020

Fica advertida a empresa AMBIENTAL RIO PRETO COLE-
TA E COMÉRCIO DE ÓLEO DE COZINHA EIRELI, CNPJ: 
35.660.376/0001-07, IM: 3683440, localizada na Rua 
Rodolfo Brandolezzi, 1549, Parque Jaguaré – CEP: 15051-
300 – São José do Rio Preto/SP, datada em 01/07/2020, em 
virtude do não cumprimento da Notifi cação nº 18534/2020, 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resí-
duos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 3°, inc XVI, 
art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol Conama n° 
313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, VALOR: R$ 
7.589,82. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVAN-



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
12 de agosto de 2020

TES E CONTRATO COM A EMPRESA RESPOSÁVEL PELA 
COLETA DE REÍDUOS CONTAMINADOS, ENVIAR PELO 
E-MAIL smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br, no prazo 
de 5 dia (s). Do exposto, fi ca a empresa advertida a realizar 
no prazo descrito acima, a partir do recebimento desta, as 
exigências supracitadas. Caso ocorra o descumprimento 
da presente advertência, serão aplicadas as penalidades 
descritas acima.  Assinada pelo Agente Fiscal de Posturas 
Noriedson Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR JU 81011378 5 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 19002/2020

Fica notifi cada a empresa AYRES ANTONIO GOUVEIA 
MEDICE 31977562825, CNPJ: 23.977.806/0001-30, IM: 
3350120, localizada na Av Domingos Falavina, 911, sala 
1, Minidist Ind Dr Heitor José Eiras Garcia I – CEP: 15045-
395 – São José do Rio Preto/SP, datada em 25/06/2020, 
MOTIVO: Deposição no passeio público de obstáculos 
de qualquer espécie, incluindo materiais para construção, 
detritos, placas de propagandas ou quaisquer outros que 
obstruam a passagens de pedestres, Lei Vigente: Artigo 7° 
LM nº 8973/2003, prazo de 01 dia(s), multa de 2 UFM (x 1 
R$ 120,48). OBSERVAÇÃO: RETIRAR O PNEU COM PRO-
PAGANDA DA BORRACHARIA QUE ETÁ NO CANTEIRO 
CENTRAL DA AVENIDA POIS É EXPRESSAMENTE PROI-
BIDO. O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabele-
cido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
Marilene Antunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81011476 9 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019042/2020

Fica notifi cada a empresa SLAM FORNECIMENTO DE ALI-
MENTOSS LTDA, CNPJ: 36.945.239/0001-81, IM: 3711890 
, localizada na Rua do Seminário, 2412, fundos, Vila Nossa 
Senhora da Paz – CEP: 15025-170 – São José do Rio Preto/
SP, datada em 01/07/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2°, § 3°, inc 
XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/99 e Resol Cona-
ma n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 UFIR 
(x 1 R$ 7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR CONTRA-
TO OU COMPROVANTE/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE 
RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.589,81 
enviar via e-mail smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br. 
O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, 
a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas 
Noriedson Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81011366 1 BR, acusando 
“desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019096/2020

Fica notifi cado ALEXANDRE TORRES BRANCO, CPF: 
109442418-83, RG:14728275-5(SSP) , localizado na 
Rua Linda Thomé Trabulsi, Pq Residencial Damha V – 
CEP: 15061-777 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
14/07/2020, MOTIVOS: Adequar empreendimento para que 
os resíduos gasosos, fumaças, gases, poeiras ou qual-
quer estado de matéria provenientes atividades industriais, 
comerciais, residenciais, não venha poluir a atmosfera, Lei 
Vigente Artigo 2º, § 1º e 2º da Lei Municipal nº 2268/1978, 
prazo de 15 dia (s), Multa de 50 UFM (x 1 R$ 3.012,00); 
Parar com execução de serviços que geram resíduos gaso-
sos, fumaças poeiras ou qq estado da matéria lançados na 
atmosfera, Lei Vigente Artigo 2º, § 1º e 2º da Lei Municipal 
nº 2268/1978, prazo de 0 dia (s), multa de 50 UFM (x 1 R$ 
3.012,00). O não cumprimento da Notifi cação no prazo es-
tabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impos-
tas pela legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de 
Posturas Adriana Antunes Carretero uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos de acordo com registro do AR JU 81011507 5 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 373/2020

Conforme requerimento referente a “Solicitação de pror-
rogação de prazo de 60 dias”, a pedido de RICARDO DE 
SANTANA AGUIAR ME, localizada na Rua Bartolomeu 
Perestrelo, 187, Parque Estoril – CEP: 15085-070 – São 
José do Rio Preto/SP, emitiu-se o Ofício 373 IFP/SMAURB, 
em 23 de junho de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de 
Posturas Edson Francisco da Silva Junior, informou seu de-
ferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 
24/08/2020. Publica-se o referido Ofício, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81011308 8 BR, 
acusando “mudou-se”.

                       
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020
RESULTADO FINAL / HOMOLOGAÇÃO

Decorridos todos os prazos de recursos e cumpridos todos 
os ritos previstos no processo licitatório, a Secretaria Munici-
pal de Cultura de São José do Rio Preto apresenta, ao públi-
co interessado, o Resultado Final e   consequente Homolo-
gação do Edital 06/2020, com observância à Lei 9.440 de 
09 de maio de 2005 (Programa Municipal Nelson Seixas de 
Fomento à Produção Cultural), sabendo-se a seguir:
Selecionados:
- Projeto: Formação Carnavalesca 
Proponente: Isabel Aparecida Scudero
- Projeto: Sambadania - Samba e Cidadania 2 

Proponente: GRCES Imperatriz  Rio-pretense 
- Projeto: Batuque & cidadania 
Proponente: GRES Império do Sol 
- Projeto: Carnaval Empreendedor II 
Proponente: GRES Acadêmicos de Rio Preto.
São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura e
Presidente das Comissões de Avaliação e Seleção 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO DEFERIDO DE CANCELAMENTO – EXTENSÃO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 
1. CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 22.317/04 2020-127010 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 11 DE AGOSTO DE 2.020. 

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (LTA) DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000020400 00085/20 WHITE DO BRASIL INDUSTRIA DE 
COSMETICOS LTDA LTA Nº 1896 

2020000016182 00210/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SJRIO 
PRETO LTA Nº 18972 

2020000157946 01182/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SJRIO 
PRETO LTA Nº 1898 

2020000157937 01181/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SJRIO 
PRETO LTA Nº 1899 

       São José do Rio Preto, 12 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
LEILÕES

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 18/Agosto/ 2020 às 11h 2º Leilão: dia 19/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 18 de Agosto de 2020 às 11:00 horas. 
Segundo Leilão: dia 19 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 16, da quadra N, 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 4,00m e divide-se com a Rua Projetada 9; 13,32m em curva na 
confluência da referida rua com a Rua Projetada 4; do lado direito de quem da Rua Projetada 9, olha para o 
imóvel mede 11,87m e divide-se com a Rua Projetada 4; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o 
lote 17; e finalmente nos fundos mede 14,04m e divide-se com o lote 15 e parte do lote 14, encerrando uma 
área superficial total de 248,55 m². Matrícula nº 150.086 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 96.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 177.405,44. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 19 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. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1042396-
37.2016.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Sérgio Romero Vicente
Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO MARQUES BATISTA,
Brasileiro, Divorciado, RG 9.760.550, CPF 018.846.568-54, com endereço à
Rua Rolandia, 331, Jardim Alvorada, CEP 09180-490, Santo André - SP e IVONE
DIAS DA SILVA, Brasileiro, CPF 106.434.178-00, com endereço à Estrada dos
Romeiros, 2088, Vila Sao Silvestre, CEP 06417-000, Barueri - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Elementis
Specialties do Brasil Quimica Ltda (watercryl), alegando em síntese: foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-
se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Indústria e Comércio de Tintas Rio Sul Ltda Me (CNPJ. 01.716.642/0001-54),
requerendo as provas cabíveis. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes
do artigo 257, IV do NCPC. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, SP.

D HOJE 11 + 12/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. Pregão Presencial nº 062/2020, objeto do Processo Licitatório nº 070/2020. 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. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 24 de agosto de 2020, às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 12/08/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da 
prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 11/08/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. OSVALDO DE JESUS CRUZ e MARIANA BASTOS 
DOS SANTOS, sendo ELE residente em Ribeirão Preto, SP, fi -
lho de OSVALDO RODRIGUES CRUZ e de JOVINA DE JESUS 
e ELA fi lha de ANTONIO PAULO DOS SANTOS e de MARIA 
ELISA BASTOS DOS SANTOS;
2. ANDRÉ MARCOS DO ROSARIO ALVES FILHO e 
IRANI RENATA DE PAULA LIMA FIGUEIREDO, sendo ELE 
fi lho de ANDRÉ MARCOS DO ROSARIO ALVES e de MAGI 
SALETE DE SOUZA e ELA fi lha de JOSÉ VALTER DE LIMA 
FIGUEIREDO e de MARGARIDA DE PAULA FIGUEIREDO; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 10/08/2020.

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:
DANILO DE ALMEIDA CEZARIO e NATALIA ARANTES MA-
TRICARDI. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de fotogra-
fo, divorciado, nascido em Ji-Paraná, RO, no dia 09 de fevereiro 
de 1987, fi lho de ELVIS CEZARIO RODRIGUES e de ALANA 
MARCIA FERRO DE ALMEIDA CEZARIO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista de garantia de qualidade, solteira, nascida 
em VIRADOURO, SP, no dia 19 de julho de 1993, fi lha de VA-
NIR ERASMO MATRICARDI e de JANDIRA ARANTES MAR-
QUES MATRICARDI. 
MARCELO FELIX e JENNIFER AMANDA AMARAL. Ele, de 
nacionalidade Brasileiro, piloto de aeronave, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de junho de 1993, fi lho 
de MILTON FELIX PEREIRA e de MARIA APARECIDA CRIS-
TANTE PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, dentista, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de 
maio de 1993, fi lha de JULIO CESAR AMARAL e de ROSANA 
PERPETUA DA CRUZ AMARAL. 
FÁBIO ANTONIO DA SILVA e ANA ROSA MEDEIROS DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de dezembro 
de 1976, fi lho de Dirceu Antonio da Silva e de Irma de Lourdes 
Precioso da Silva. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
divorciada, nascida em Brasília, DF, no dia 02 de julho de 1975, 
fi lha de Oladio Cesário de Oliveira e de Dirce Maria Medeiros. 
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, 11 de agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


