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Educação faz pesquisa com 
pais sobre retorno às aulas 
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“Agasalho ou coberta. Deus benção”, diz cartaz de morador de rua pedindo ajuda com o frio

Liminar para 
obra de hospital 
e prefeitura vai 
recorrer ao TJ

Empresas marcam protesto e 
querem mudar mini-lockdown

FICA NA FASE LARANJA

Frio chega e 
Assistência

distribui 
cobertores

O jornal DHoje acompanhou ontem na Fundação Casa em Rio Preto parte da rotina dos me-
nores e familiares durante as visitas virtuais. Intitulada “Conexão com a Família”, a visita virtual, 
na unidade rio-pretense, é realizada de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 13 horas. Pág. A4

Cláudio LAHOS

O anúncio de que Rio Preto 
fica na fase Laranja ontem pro-
vocou uma revolta generalizada. 
Prefeito Edinho culpou cidades 
vizinhas, empresários já mar-
caram protestos na próxima 
semana e a Acirp lançou nota 
pedindo mudanças no mini-lo-
ckdown do comércio, querendo 
abertura às segundas e terças-
-feiras também.         Pág. A3

A Secretaria de Assistência 
Social de Rio Preto reforçou 
as ações de proteção a mo-
radores de rua desde ontem 
com a chegada da frente fria 
na cidade e região. Segun-
do a pasta, o município tem 
cerca de 490 pessoas nesta 
situação e entidades começam 
receber cobertores para distri-
buir aos mais carentes.   
                             Pág. A4

Visita virtual mantém elo entre 
menor e família na Fundação Casa

Interligação 
da BR com 
anel viário 
é liberada

A prefeitura de Rio Preto libe-
rou o tráfego pela rua Augusto 
Signorini, próximo à avenida Po-
tirendaba, no bairro São Fran-
cisco. No local, foram cons-
truídos dois viadutos que vão 
permitir o acesso e a passagem 
sob a BR-153, ligando as mar-
ginais da rodovia. O cruzamento 
será por cima das pistas e a 
obra completa mais uma parte 
do projeto do Anel Viário.  
                               Pág. A2

Cidade 
registra um 

homícidio no 
Jardim Arroyo

O ajudante geral Mário Gus-
tavo Souza Dantas, 22 anos, 
foi encontrado sem vida caído 
em uma rua do Jardim Arroyo, 
em Rio Preto, na noite desta 
quinta-feira (20). O jovem ti-
nha ferimento e apresentava 
sangramento na cabeça, além 
de estar sem documentos. 
O corpo da vítima foi reco-
nhecido pelo padrasto.   

Pág. A4

Jacaré aceita 
convite e 

vai disputar 
Copa Pauslita

O Rio Preto anunciou que 
aceitou o convite da Federação 
Paulista de Futebol (FPF) para 
disputa da Copa Paulista. Ainda 
sem data para inicio ou regula-
mento definido, a competição 
dá direito ao campeão escolher 
entre uma vaga na Copa do Bra-
sil ou uma vaga na série D do 
Campeonato Brasileiro. O vice 
fica com a vaga que o vencedor 
não escolher.             Pág. A6

Morre ex-primeira 
dama de

 Mirassolândia 
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Menor da Fundação Casa em visita virtual com a mãe; DHoje acompanhou projeto ontem

Guilherme BATISTA

Arquivo PESSOAL
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Frio chega e Assistência Social começa 
distribuir cobertores para moradores de rua

A Secretaria de Assis-
tência Social de Rio Preto 
estendeu o serviço de 
abordagem de moradores 
de rua e só nesta sexta-
-feira (21) entregou apro-
ximadamente cem cober-
tores para entidades que 
atendem essa população, 
como Albergue Noturno e 
a Casa do Cirineu.

De acordo com a se-
cretaria, o município tem 
aproximadamente 490 
moradores de rua. “Nós 
fazemos a abordagem 
social para ver se eles 
têm interesse em ir para 
alguma das instituições, 
já que não obrigamos 
ninguém. Se sim, antes 
de serem encaminhados, 
eles passam por um con-
sultório e realizam o teste 
do Covid-19”, informou 
Maria Sônia dos Santos 
Miele, assessora especial 
da Assistência Social.

No Albergue Noturno 
é oferecido o jantar para 
os moradores e o local 
possui 30 leitos para per-
noite. Na Casa do Cirineu 
são aproximadamente 60 
vagas. Alguns moradores 
de rua também são enca-
minhados para o Lar São 
Francisco em Jaci, que 
possui quase 200 vagas. 
Segundo a Assistência So-
cial, foi feito um trabalho 

ao longo da semana para 
orientá-los a procurar um 
dos abrigos.

“No albergue, o mora-
dor em situação de rua 
tem a total liberdade para 
ir e vir, mas pode optar 
por ter um local fixo para 
dormir. Já na Casa do 
Cirineu, são realocadas 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cláudio  LAHOS

TEMPERATURAS

Anel viário ganha interligação com a BR

Trem quebra e trava 
trânsito no Boa Vista

A Concessionária Rumo, 
responsável pela malha 
ferroviária de Rio Preto, 
confirmou que uma de 
suas locomotivas apresen-
tou um problema durante 
a manhã desta sexta-feira 
(21) e acabou parando, 

travando um dos cruza-
mentos de trânsito no bair-
ro Boa Vista. 

O problema fez com 
que o trem ficasse parado 
por cerca de uma hora. A 
locomotiva passou por re-
paros e conseguiu retomar 
a circulação para seguir 
viagem.

Vinicius LIMA

Interligação entre Anel Viário e BR é liberada

A prefeitura de Rio Pre-
to liberou o tráfego pela 
rua Augusto Signorini, 
próximo à avenida Poti-
rendaba, no bairro São 
Francisco. No local, foram 
construídos dois viadutos 
que vão permitir o acesso 
e a passagem sob a BR-
153, ligando as marginais 
da rodovia. O cruzamento 
será por cima das pistas 
e a obra completa mais 
uma parte do projeto do 
Anel Viário.

A secretaria de Obras 
realizou ainda o recapea-
mento das vias que che-
gam até essa travessia, 
como a rua José Rodri-
gues da Silva e a própria 
Augusto Signorini.

“A liberação desse tre-
cho é muito importante 
justamente por fazer a 
interligação com o anel 
viário. São mais de 80% 
das obras de duplicação 
da BR-153 concluídas 
com recursos do governo 
federal e apoio do ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes Freitas”, disse o 
prefeito Edinho Araújo.

A obra é orçada em 
R$ 260 milhões e com 
previsão de entrega para 
dezembro deste ano.

Da REPORTAGEM

Relógio marca 14 graus ontem no final tarde; 
expectativa é abaixo de 11 graus

Fotos: Cláudio LAHOS

TRÂNSITO FERROVIA

Frio fez com que rio-pretense tirasse casos do armário; Assistência Social distribui cobertores

pessoas que manifestaram 
desejo de sair dessa situ-
ação e estão em processo 
de serem reinseridos na 
sociedade, tendo um plano 
de vida”, comentou Sônia.

Durante este fim de 
semana, a previsão é de 
que a temperatura caia a 
11 graus ou menos. Além 

Trem parado em cruzamento do bairro Boa Vista ontem

Divulgação

disso, Rio Preto poderá ter 
pancadas de chuva du-
rante neste sábado (22) e 
no domingo (23), quando 
deverá começar o afas-
tamento da frente fria. 
Nesta sexta-feira (21), o 
município voltou a registrar 
chuvas depois de mais de 
50 dias.
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Estado deixa Rio Preto 
na fase Laranja e 

protesto é generalizado
Frustração geral. A manu-

tenção de Rio Preto na fase 
Laranja do Plano São Paulo, 
anunciada ontem pelo gover-
no do estado, foi um balde 
de água fria nos setores pro-
dutivos da cidade, que já se 
preparavam para retomar as 
atividades presenciais a partir 
da próxima semana. 

De imediato, houve reações 
e empresários já agendam um 
protesto para a próxima terça-
-feira em frente à prefeitura. A 
manifestação deve ocorrer às 
15 horas e vai cobrar uma po-
sição do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sobre a situação, já que 
as empresas estão fechadas 
desde março. 

Segundo André Barrenha, 
proprietário de restaurante e 
um dos organizadores do pro-
testo, a convocação está sendo 
feita pelas redes sociais e ele 
afirma que possui adesão de 
donos de restaurantes e ba-
res, além de salões de beleza 
e barbearias. Representantes 
de salões de festa para alu-
guel também engrossam o 
movimento. 

Barrenha salienta ainda que 
todos ficaram decepcionados 
de Rio Preto ter se mantido 
mais uma vez na fase Laranja. 
“Queremos uma solução dos 
políticos para a nossa situa-
ção”, afirmou.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou ontem, em 
nota, que os números da região 
de casos de Covid-19 e leitos 
de UTI ocupados são respon-
sáveis por manter Rio Preto 
na fase Laranja do Plano São 
Paulo. Segundo ele, os índices 
apenas de Rio Preto, conforme 

dados passados pelo Comitê 
Gestor de Combate ao Corona-
vírus, fariam com que a cidade 
seguisse para a fase Amarela.

O secretário de Saúde Al-
denis Borim também salien-
tou que o índice da região de 
76,9% impediu a progressão 
de Rio Preto  para a fase Ama-
rela – são 106 municípios na 
região administrativa. 

No que diz respeito aos 
números da cidade Borim 
trouxe dados que mostram 
uma queda no percentual de 
interações que no último dia 
13 eram 78,79% e que dados 
de quinta-feira (20) foram de 
71,91%. Ele salientou que 
nos últimos quatro dias o per-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Acirp quer mudar mini-lockdown 
e antecipar nova avaliação

A Acirp (Associação Co-
mercial e Empresarial de Rio 
Preto) se manifestou ontem 
com pedido à Secretaria de 
Saúde para que seja feita 
uma mudança no decreto 
de definiu o mini-lockdown 
na cidade. A entidade quer 
que seja autorizado o fun-
cionamento das atividades 
comerciais nas segundas e 
terças-feiras sem o atendi-

mento ao público.
Outro ponto diz respeito 

ao pedido feito ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) para 
intermediar junto ao governo 
do Estado que a região pos-
sa ser reavaliada na próxima 
sexta-feira (28) e possa ser 
avaliada para talvez ser re-
classificada para a fase Ama-
rela do Plano São Paulo. Os 
números de Rio Preto estão 
muito próximos desta possibi-
lidade, salientou Kelvin Kaiser, 

Sérgio SAMPAIO presidente da Acirp.
A nova avaliação oficial do 

governo estadual para melho-
ra do faseamento acontece 
apenas no dia 4 de setembro.

“Importante ressaltar que, 
absolutamente, todas as me-
didas defendidas pela Acirp 
são medidas que respeitam 
as restrições sanitárias e que 
só estão sendo pleiteadas em 
virtude da melhoria dos núme-
ros de casos do coronavírus 
na cidade”, finalizou Kaiser.

REGIÃO

Olímpia avança para 
Fase Amarela

O Prefeito de Olímpia, Fer-
nando Augusto Cunha, deve 
publicar neste sábado decre-
to com novas regras para o 
município com a reabertura 
do comércio a partir da pró-
xima semana, já que a cidade 
passou para a fase Amarela 
dentro do Plano São Paulo. 
Ontem o estado anunciou 
que a região administrativa de 
Barretos saiu da fase Laranja 
e avançou.

A melhora de fase se deu 
por contra da ampliação de 
capacidade de leitos hospita-
lares na região e uma queda 
geral nos índices de interna-
ção em UTI. No índice apre-
sentada pela secretária de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado, Patrícia Ellen, a re-
gião registrou 72,9% de leitos 
ocupados. Para progredir para 
a fase Amarela a região deve 
alcançar no mínimo 75%.

Nesta fase setores como 
salões de beleza, barbearias 
e academias podem voltar a 
funcionar – a prefeitura infor-
mou que está avaliando as 
medidas que serão tomadas 
regulamentando estas ativi-
dades no que diz respeito as 
diretrizes de higiene e segu-
rança e horários, um decreto 
deve ser publicado trazendo 
este novo regramento. Outro 
setor que muda sua rotina 
na fase Amarela é o de res-
taurantes, bares e similares 
que poderão ter atendi-
mento presencial, mas com 
diversos regramentos de 
distanciamento e higiene 
também.

Preocupação – a prefei-
tura salienta que está ava-
liando as medidas que serão 
tomadas a partir de agora, já 
que existe uma preocupação 
com o alto número casos e de 
óbitos registrados na cidade.

Sérgio SAMPAIO

Suspensa
Liminar concedida pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda, Adilson 

Araki Ribeiro, suspendeu as obras do Hospital da Zona Norte. 
O advogado Rogério Vinicius (foto), pré-candidato a prefeito 
pelo DC, entrou com uma ação popular apontando irregulari-
dade no contrato firmado entre a Prefeitura e a Constroeste. 
A obra está sendo executada por meio de uma permuta. A 
empresa ficou com uma área de 145 mil metros quadrados, 
no valor de R$ 22.921.902,62, para erguer o hospital. O 
contrato assinado foi de R$ 23.086.042,64, portanto, a em-
presa devolveu valor adicional de R$ 50 mil. “O juiz entendeu 
que a licitação desrespeitou a lei”, diz Rogério. A Prefeitura 
recorreu ao Tribunal de Justiça para reverter a decisão.

Surpresa
A decisão do juiz Adilson 

Araki Ribeiro pegou a equi-
pe do governo de surpresa. 
Segundo nota, contrariou 
posição do Ministério Pú-
blico que se manifestou 
contrário a liminar. Consta 
ainda que o juiz nem ouviu 
a Prefeitura, já que a lici-
tação foi concluída há seis 
meses.  Como o hospital é 
importante para a região, 
o governo diz que vai re-
correr para tentar cassar 
a liminar no TJ. A nota diz 
ainda que não há qualquer 
ilegalidade na licitação, nem 
na execução do contrato e 
que a permuta atendeu ao 
interesse público.

Mais namoro
Outros pré-candidatos a prefeito também estão no encalço 

de Valdomiro Lopes para obter apoio político. Marco Casale 
(PSL) teve encontro com o ex-prefeito, o coordenador da 
campanha de Renato Pupo (PSDB), Beto Prosa, e também 
representante da Coronel Helena (Republicanos). Agora, se 
levar a amizade para o campo político, Carlos Arnaldo é o que 
tem relação mais estreita com o ex-prefeito. Foram vereadores 
contemporâneos e no primeiro mandato de Valdomiro, o pe-
detista foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Agora, 
nada impede que o prefeito Edinho Araújo (MDB) também se 
aproxima do ex-prefeito, já que o apoiou nas eleições de 2008.

Comitê
Para o vereador Pedro 

Roberto Gomes (Patriota), 
o comitê de enfrentamento 
à covid-19 tem realizado 
um trabalho responsável 
com o objetivo de controlar 
a pandemia em Rio Preto. 
“Penso que temos que tra-
balhar mais os cuidados de 
segurança, como uso de 
máscaras, higiene e distan-
ciamento social”, ressaltou, 
acrescentando que as pes-
soas do grupo de risco tam-
bém têm de receber atenção 
especial. Como Rio Preto 
depende de 100 cidades 
da região, portanto, a po-
pulação desses municípios 
também deveria colaborar.   

Lamentável
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (PP), disse 
que é lamentável o fato de 
Rio Preto não ter progredido 
para a fase amarela, como 
era esperado pela equipe 
da saúde do governo Edi-
nho Araújo (MDB). Como 
as cidades da região não 
cumpriram as exigências do 
governo do estado, Rio Preto 
foi penalizada. “Lamento 
ficar na fase laranja porque 
a cidade tem sido uma das 
mais responsável no com-
bate à pandemia”, frisou, 
citando o trabalho eficiente 
desenvolvido pela equipe 
chefiada pelo secretário da 
Saúde, Aldenis Borim.

Fechou
O pré-candidato a pre-

feito Carlos Arnaldo (PDT) 
confirmou aliança com a 
Rede, partido da ex-ministra 
Marina Silva. O ex-vereador 
informou que a aliança 
será ampliada na próxima 
semana, sem declinar a 
sigla. Sobre o pré-candidato 
a vice, Carlos Arnaldo disse 
que vai sair do partido cuja 
aliança ainda não foi sa-
cramentada. “(O vice) não 
é da Rede”, se limitou a 
dizer. Depois de ter supera-
do a covid-19, o pedetista 
está em plena forma e tem 
divulgado vídeos nas redes 
sociais mostrando suas 
propostas de governo.

Água fria
O vereador Zé da Acade-

mia (Patriota), que defende 
os interesses da categoria 
na Câmara, disse que o fato 
de Rio Preto permanecer 
na fase laranja quebrou a 
expectativa de retomar a 
atividade na próxima segun-
da-feira. “Foi um balde de 
água fria, infelizmente, por 
causa de algumas cidades 
da região”, lamentou. “Só 
resta aguardar mais uma 
semana com ansiedade 
e acumulando prejuízo”, 
acrescentou. Se fosse para 
a fase amarela, também 
seriam beneficiados salões 
de beleza, barbearias, bares 
e restaurantes.

Segredo
Carlos Arnaldo é o tipo de 

político que não é de guardar 
segredo, entretanto, a sigla 
que ainda está em negocia-
ção ele mantém guardada 
no fundo do baú. Significa 
que o ‘peixe é graúdo’ e até 
leva a pensar no PSB de Val-
domiro Lopes. O ex-prefeito 
já declarou várias vezes que 
não vai disputar as próximas 
eleições, porque seu foco 
está na Câmara Federal, 
onde tem grande chance de 
ocupar uma cadeira a partir 
de 2021. Como tem boa 
relação com Valdomiro, não 
é nenhuma anormalidade 
cogitar uma aliança entre 
PDT/PSB.  

FASE LARANJA

Fotos: Divulgação

Edinho diz que culpa é da média geral da região administrativa

Barrenha, dono de 
restaurante, que organiza 
protesto para a próxima 
terça

centual de ocupação de leitos 
de UTI/Covid ficou abaixo dos 
75% percentual necessário 
para chegar a fase Amarela. 
“Outras cidades estão atingindo 
o pico (dos casos da Covid-19) 
agora”, disse. 

 “Deveríamos seguir para a 
fase amarela a partir de agora 
e assim iniciar a retomada da 
economia de parte de seto-
res que vêm sofrendo desde 
o início da pandemia. Mas, 
lamentavelmente, isso não foi 
possível diante dos números da 
região. Dessa forma, respeito à 
decisão do comitê do governo 
do Estado que anunciou hoje 
a manutenção na fase laranja 
do Plano São Paulo”, finalizou 

Edinho.
Tentativa – o prefeito sa-

lientou que vai continuar acom-
panhando os casos e sua evolu-
ção e mantendo dialogo com o 
governo do Estado para verificar 
se é possível o avanço de fase 
na próxima semana.

Com a manutenção de Rio 
Preto na fase Laranja, con-
tinua o atual regramento de 
funcionamento do comércio 
com mini-lockdown de domin-
go a terça-feira e a abertura 
das atividades comerciais de 
quarta a sábado, por seis horas 
diárias. Os estabelecimentos 
comerciais devem continuar 
mantendo somente 20% de sua 
capacidade.

 Divulgação

Kelvin Kaiser 

Prefeito de Olímpia, Fernando Augusto Cunha

 Divulgação
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JARCIRIA ALVES DE OLIVEIRA, 
faleceu aos 72 anos de idade. Era 
casada com o Sr. Teodoro Alves de 
Oliveira e deixa as fi lhas Juliana e 
Fabiana (falecida). Foi sepultada 
no dia 21/08/2020, às 11:30, sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério municipal 
de Tanabi.

JOSÉ CARLOS BRAGA, faleceu 
aos 60 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Sandra Regina de 
Souza Braga e deixa os filhos 
Douglas Diego e Dener Donay. 
Foi sepultado no dia 21/08/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

LOURDES COSTA DE QUEIROZ, 
faleceu aos 85 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Longuinho Rosa de 
Queiroz e deixa as fi lhas Maria 
Aparecida, Lindalva e Fátima. 
Foi sepultada no dia 21/08/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o 
cemitério municipal de Riolândia.

MARLY ZERATI PEQUITO, fale-
ceu aos 72 anos de idade. Era vi-
úva do Sr. Manoel Mendes Pequito 
e deixa os fi lhos Soraya, Manoel 
e Gustavo. Foi sepultada no dia 
21/08/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim 
da Paz para o mesmo cemitério.

FRANCISCA IGNACIA FARIA, 
faleceu aos 103 anos de idade. 
Era casada com o Sr. Angelo 
Del Gessi e deixa os fi lhos Osnir, 
Teresinha, Duvilda, Izalra e Odair. 
Foi sepultada no dia 21/08/2020, 
às 16:30, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

LUCIA HELENA DALIA ISSA, 
faleceu aos 62 anos de idade. 
Era casada com o Sr. Alberto Issa 
e deixa as fi lhas Erika, Mariana 
e Gabriela. Foi sepultada no dia 
17/08/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

MARIO GUSTAVO SOUZA DAN-
TAS, faleceu aos 22 anos de idade. 
Era solteiro e deixa o fi lho Lorenzo. 
Foi sepultado no dia 21/08/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

EM RIO PRETO

Visita virtual na Fundação Casa 
mantém elo entre menor e família

Antônio (nome fictício) 
tem 16 anos e é um dos 
38 menores infratores da 
Fundação Casa (Centro de 
Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente) de Rio Preto. 
A privação de liberdade aperta 
a saudade da namorada e da 
família. Isso porque as visitas 
estão suspensas desde que 
medidas de prevenção contra 
a proliferação da Covid-19 
foram implantadas.

“Ruim demais os primeiros 
dias, quem está aqui quer ver, 
abraçar e ter notícias de quem 
está fora”, relata o jovem. 
Cumprindo medida socioedu-
cativa, pela segunda vez, por 
roubo, Antônio se viu ansioso 
no início já que a família é de 
Novo Horizonte.

O jornal DHoje acom-
panhou ontem na Fundação 
Casa em Rio Preto parte da 
rotina dos menores e familia-
res durante as visitas virtuais. 
Intitulada “Conexão com a 
Família”, a visita virtual, na 
unidade rio-pretense, é reali-
zada de segunda a sexta-feira, 
das 9 horas às 13 horas. 
Cada interno tem de 10 a 15 
minutos para conversar com 
pessoas que estão no rol de 
visitantes.

Para ter acesso ao serviço, 
é preciso fazer um cadastro 
prévio e em seguida o interes-
sado recebe as instruções da 
direção. “Informamos quais 
são as regras, como estar 
em um local tranquilo, com 
vestimentas apropriadas e que 
seguimos um protocolo de 
segurança, no qual a conversa 

é acompanhada de um téc-
nico, psicólogo ou assistente 
social”, explicou Vania Martins 
Montesi, diretora da Fundação 
Casa em Rio Preto.

Vânia lembra que os ado-
lescentes ficaram 30 dias 
sem receber visitas até que 
o começo das visitas virtuais. 
“Fizemos uma pesquisa com 
os familiares para entender 
a realidade, muitos não tem 
computador. Utilizamos o 
Skype. Tem sido bem rece-
bido, hoje, pelo menos 90%, 
tem acesso”.

A diretora acredita que 
após o fim da pandemia, as 
visitas deverão ocorrer nos 
sistemas on e offline. “Bene-
ficiou pessoas que não faziam 
visitas, como uma avó ou be-
bês. Também muitas famílias 
não possuem recursos para 
realizar as visitas toda sema-
na”, conta.

A resposta das famílias 
também tem sido positiva. 
“Apesar de não ter o contato 
físico, poder abraçar e beijar, 
conseguimos ter a certeza que 
está bem, ver e ouvir a voz 
já é um alivio”, afirma  uma 
mãe que usa a videochamada 
para falar com o filho que está 
apreendido.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

Filho conversa com mãe 
pela tela do computador 
ontem na Fundação Casa

Cães intensificam 
combate ao tráfico

Dois flagrantes de tráfi-
co de drogas, um em Rio 
Preto e o outro em Guapia-
çu, contaram com a ajuda 
dos cães farejadores das 
polícias Civil e Militar.

Na manhã desta sexta-
-feira (21), policiais civis 
do Grupo de Operações 
Especiais (GOE), de Rio 
Preto, prenderam um jo-
vem, de 26 anos. O cão 

Colt localizou porções de 
cocaína.

Durante cumprimento 
de mandado de busca e 
apreensão, a cadela Lola, 
do canil da Polícia Militar, 
localizou 267 pedras de 
crack escondida em uma 
casa, em Guapiaçu. O 
flagrante foi conduzido por 
uma equipe do Baep (Ba-
talhão de Ações Especiais 
de Polícia) que prendeu o 
casal por tráfico.

Tatiana PIRES

Divulgação

Colt, cão farejador da polícia, com drogas apreendidas

DROGAS

Falece ex-primeira 
dama de Mirassolândia

Faleceu ontem em Rio 
Preto a ex-primeira dama do 
município de Mirassolândia, 
Marly Zerati Pequito, aos 72 
anos. Ela morreu em decor-
rência de complicações de 
uma diabetes. O corpo foi ve-
lado e enterrado no cemitério 

Parque Jardim da Paz.
Marly era viúva do ex-pre-

feito Manoel Mendes Pequito 
e deixa três filhos: Soraya, 
Manuel e Gustavo, além de 
cinco netos. Atuante e muito 
querida na comunidade, teve 
papel de importância na vida 
social de Mirassolândia com 
diversas realizações.

Da REDAÇÃO

BR 153 PERDA
Cláudio LAHOS

Motociclista morre ao bater
 em  traseira de caminhão

Everton Paulo de Oli-
veira, de 39 anos, morreu 
na noite desta quinta-feira 
(20) ao sofrer um acidente 
na BR-153, no trecho de 
Bady Bassitt (SP).

Segundo informações 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), a vítima pilotava 
uma Honda Fan, sentido 
Rio Preto a José Bonifácio, 
quando já transitando pela 
faixa adicional da pista ba-
teu a moto na traseira de 

um caminhão carregado de 
laranja.

Com o impacto, Everton 
não resistiu aos ferimen-
tos e morreu no local. As 
causas do acidente serão 
investigadas pela Polícia 
Civil de Bady Bassitt.

Tatiana PIRES

HOMICÍDIO
Ajudante é encontrado 
morto no Jardim Arroyo

O ajudante geral Mário Gus-
tavo Souza Dantas, 22 anos, 
foi encontrado sem vida caído 
em uma rua do Jardim Arroyo, 
em Rio Preto, na noite desta 
quinta-feira (20). O jovem 
tinha ferimento e apresentava 
sangramento na cabeça, além 
de estar sem documentos.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a 
Polícia Militar foi acionada e lo-
calizou o corpo na rua Haroldo 
Siqueira Naves, próximo a um 
poste de iluminação. A vítima 
foi reconhecida pelo padrasto.

Registrado como homicídio 
simples o caso será investigado 
pelo setor de Homicídios da 
Deic (Divisão Especializada de 
Investigações Criminais).

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

Acidente ocorreu 
no trecho próximo 
a Bady Bassitt

Arquivo PESSOAL
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Educação pesquisa 
opinião de pais sobre 

retorno às aulas
A Educação de Rio Preto 

iniciou uma pesquisa de opi-
nião para saber a posição de 
pais de alunos sobre o retor-
no das aulas presenciais na 
cidade. O questionário estará 
disponível para respostas até 
27 de agosto.

Os resultados serão utiliza-
dos para reforçar os estudos 
do planejamento de retorno 
das atividades presenciais das 
escolas, levando em conside-
ração a opinião dos pais se 
mandariam as crianças para 
a escola.

O questionário será envia-
do aos pais pelas escolas, por 
meio do Google formulário. 
Todos os canais, como Fa-
cebook, WhatsApp e outras 
mídias digitais serão utilizadas 
para alcançar os responsáveis 
pelos mais de 40 mil alunos 
da rede Municipal de Ensino.

“Os pais que possuem dois 
filhos matriculados na rede, 
só irão responder o formulário 
uma única vez. Teremos que 
respeitar a decisão dos pais 
que optarem em não enviar 
os filhos para a escola, dando 
continuidade ao ensino remo-

to, mas a decisão de retomada 
das aulas será baseada nas 
orientações do Comitê de En-
frentamento ao Coronavírus e a 
Secretaria de Saúde, seguindo 
ainda as regras do Plano São 
Paulo”, explicou a secretária de 
Educação, Sueli Costa.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Sérgio SAMPAIO

PRESENCIAL

Em Rio Preto, 95% das mortes 
por Covid tinham comorbidades

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município 
nesta sexta-feira (21). Foram 
378 novos casos registrados, 
totalizando 14.930 desde o 
início da pandemia. Destes 
casos, 1.624 foram registrados 
em profissionais da saúde, o 

27.819 testes em grupos es-
pecíficos nos próximos 60 dias. 
Serão aplicados os exames em 
trabalhadores dos serviços de 
saúde, da guarda municipal, do 
transporte público, comunican-
tes assintomáticos, casas de 
repouso e população privada 
de liberdade.

“A metodologia é de que a 
instituição tenha um contato 
prévio da secretaria para que 
coloquemos as normas de 
coleta. A testagem ocorrerá de 
forma escalonada de acordo 
com a logística do laboratório. 
Esses testes fazem parte do 
protocolo do governo estadual 
e tem o objetivo de fazer o 
levantamento populacional 
de quem já teve Covid-19”, 
comentou.

De acordo com o secre-
tário, esse tipo de teste não 
traz o diagnóstico no mesmo 
dia. “Pessoas que forem posi-
tivas para IgM, seja afastado 
por sete dias. Já quem testar 
IgG, que já criou imunidade, 
não deve ser afastada. Esse 
protocolo não possui opinião 
unânime das instituições de 
saúde, pois o há um índice de 
positividade muito crível e que 
há muitos questionamentos”, 
concluiu.

Vinicius LIMA

Educação pesquisa opinião de pais sobre retorno às aulas presenciais

Diástase deixa barriga 
fraca mesmo com 

exercícios

*Pode causar dor nas costas e barriga arredondada!
A barriga fica fraca com exercícios porque os grandes 

músculos abdominais se separam e os exercícios tradicionais 
são ineficientes para fortalecer esta região o que pode cau-
sar muitos desconfortos e dor nas costas é o mais comum!

A diástase também pode acontecer fora da gravidez, espe-
cialmente em pessoas que levantam objetos muito pesados 
numa postura incorreta. Também ocorre em homens de meia 
idade e em idosos com obesidade abdominal.

Para se certificar de que é uma diástase abdominal de-
ve-se:

* Deitar de barriga para cima e pressionar os dedos in-
dicador e médio cerca de 2 cm acima e abaixo do umbigo, 
e depois;

* Contrair o abdômen, como se fosse realizar um exercício 
de abdominal

Dra. Monica Costa , fisioterapeuta colabora com esta 
coluna explicando um pouco mais sobre diástase e suas 
complicações :

A diastase é o afastamento da fascia entre os músculos 
reto abdominal.

Alguns artigos relatam que 35% a 100% das mulheres no 
pós parto terão diastase mas somente 60% das mulheres 
retornam ao estado pré gestação.

Segundo estudos, a diastase funcional é quando o afas-
tamento é de até 2,5 cm e a diastase afuncional é  acima 
de 2, 5.

Além deste afastamento, precisamos pensar na função 
abdominal, incontinência urinária, hérnias,  dor lombar, 
dor na relação sexual e protusão abdominal. Todas essas 
alterações são  causadas pela falta de tônus dos músculos 
transverso abdominal,  oblíquo externo, oblíquo interno, 
multifidios e diafragma.

Outras fatores também podem causar a diastase como:

– mulheres que foram mães acima de 35 anos
– parto cesariana
– treinamento inadequado de levantamento de peso e 

força
– exercícios abdominais excessivos no primeiro trimestre 

de gravidez
– cirurgia abdominal repetida
– doenças hereditárias e fatores genéticos
– pode acontecer secundária a aumento da pressão intra 

abdominal
A diastase acontece pela má gestão da pressão intra 

abdominal então uma avaliação específica é importante 
para não agravar o problema e trazer melhor qualidade de 
vida para o paciente.

O tratamento consiste em melhora do tonus abdominal 
com um profissional especializado em diastase.

Atualmente está sendo muito utilizado os exercícios hipo-
pressivos que consistem em equilibrar a pressão intra abdo-
minal e melhorar a postura através de exercícios respiratórios 
e posturais, trabalhando o tônus da musculatura acometida.

Exercícios específicos de fortalecimento e eletroestimu-
lação também tem ótimos resultados.

O ideal antes de iniciar qualquer tratamento é procurar um 
especialista para traçar o melhor tratamento para o paciente.

Tratamento com Fisioterapia:
Na fisioterapia podem ser utilizado equipamentos como o 

FES que promove a contração dos músculos. Esse aparelho 
pode ser feito durante 15 a 20 minutos e é muito eficiente 
no fortalecimento do reto abdominal.

Cinesioterapia: Os abdominais hipopressivos fortalecem o 
abdômen, também combate a incontinência urinária e fecal, 
melhora postura corporal, cura o prolapso genital e melhora 
o funcionamento intestinal. Isso acontece devido à diferença 
de pressão que existe no abdômen durante a realização do 
exercício e também da ausência de movimentos com a colu-
na. Estes exercícios poupam a coluna e podem ser realizados 
até mesmo em caso de hérnia de disco, contribuindo para 
o seu tratamento.

Gratidão a Dra Monica Costa pela participação em nossa 
coluna

Contato 11-980176771.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta , es-
pecialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low 
carb nutrição inteligente e evolução pessoa , criadora 
do método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Divulgação

As aulas estão suspensas 
desde o início de março, quan-
do foi publicado o decreto de 
isolamento social. De acordo 
com o Plano São Paulo os Mu-
nicípios terão autonomia para 
decidir sobre o retorno pre-
sencial das aulas, mas devem 

permanecer na fase amarela 
por pelo menos 28 dias para 
que a retomada aconteça de 
forma gradual.

O link para responder ao 
formulário já está disponível 
através do link https://forms.
gle/Macbrr7GXbeGYP8u8

Rio Preto testou dez suspeitas este ano, todos negativas

Vacinação contra sarampo vai até dia 31

Desde o dia 15 de julho, 
o estado de São Paulo está 
promovendo a campanha de 
vacinação contra o sarampo. 
Rio Preto aderiu à iniciativa e 
estima que 148 mil pessoas 
sejam vacinadas até o fim da 
ação, em 31 de agosto. 

Neste sábado (21), al-
gumas cidades do interior 
paulista promovem o dia D 
da vacinação, com postos de 
saúde abertos para imunizar 
o público-alvo. Em Rio Preto, 
por conta da pandemia da 
Covid-19, não haverá a ação. 
No entanto, a vacinação con-
tinua durante a semana, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30.

Este ano, o município já 

notificou dez casos suspeitos 
de sarampo, mas todos foram 
descartados. Em 2019, foram 
221 notificações, sendo  75 
casos confirmados.  Toda a 
população de 30 a 49 anos, 
independentemente de quan-
tas doses já tiver recebido, 
deve ser vacinada. A popu-
lação de 6 meses a 29 anos 
deve ter duas doses da vacina.

 
Locais - Em Rio Preto, a 

vacinação contra a gripe e 
a de rotina está sendo feita 
em escolas e equipamentos 
públicos. Os locais podem ser 
acessados em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas. Para 
ser vacinado, basta apresen-
tar documento de identidade 
e carteirinha de vacinação.

Da REDAÇÃO Agência BRASIL

SAÚDE

equivalente a 11% dos casos.
A Saúde também confirmou 

mais sete óbitos, tendo no total 
366 mortes por coronavírus. 
A taxa de letalidade está em 
2,4%. Foi divulgado ainda o 
total de óbitos por fator de risco, 
revelando que 95% das vítimas 
(347) possuíam algum tipo de 
comorbidade. Das 19 mortes de 
pacientes sem fatores de risco, 

26% ocorreram em maiores de 
60 anos e 74% em adultos de 
20 a 59 anos.

“Esses dados demonstram 
que existe agressividade do 
vírus e existe também, muitas 
vezes não detectadas, a inca-
pacidade imunológica do indiví-
duo em lutar contra a doença. 
Então, não são apenas idosos 
que complicam e vão a óbito”, 
afirmou o secretário de saúde 
Aldenis Borim.

O coeficiente de incidência 
na cidade é de 3.240 casos 
para cada 100 mil habitantes. 
São 12.018 pacientes recu-
perados até o momento. Com 
relação aos casos de síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG), há 387 pacientes 
internados, sendo 141 na UTI 
e 246 na enfermaria. Destes 
casos, 232 já foram confirma-
dos com Covid-19, com 110 
internados na UTI e 122 na 
enfermaria.

Projeto de 
testagem

Durante a live, Borim tam-
bém falou sobre o Projeto de 
Testagem de Covid-19 do Esta-
do de São Paulo, no qual o mu-
nicípio será obrigado a realizar 

Adelnis Borim, secretário de Saúde

Divulgação SMCS
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Saci na garrafa

Como capturar um Saci
 
 Conta a lenda que é possível cap-
turar o Saci. Para isso, basta lançar um 
certo tipo de peneira no meio do rede-
moinho. Aquele que captura o saci deve 
retirar o gorro de sua cabeça para que 
ele perca seus poderes sobrenaturais. O 
último ato é aprisioná-lo em uma garrafa 
com uma cruz desenhada nela. O objeti-
vo dessa é impedir sua fuga.

Especial folclore

Ines Silva Molinari, 
é professora,  contadora 

de histórias  e arte 
educadora.

de histórias  e arte 
educadora.

Criação: Leandro Ferreira

Iara de prendedor de roupas

Materiais:
- Um desenho do Saci (você pode 
recortar o modelo ao lado ou dese-
nhar um Saci em uma folha de sulfi-
te; 
- Uma garrafa pet pequena.

Como fazer:
1) Pinte e recorte o Saci ao lado. 
2) Enrole o Saci de forma cilíndrica 
para ele entrar na garrafa pet. 
3) Prontinho! O Saci já está na gar-
rafa!

Veja o vídeo:
https://youtu.be/gNPW2KyZdfw

Materiais:
- Um prendedor 
- Folha de cartolina e 
- Lápis e canetinha

Como fazer:
1) Desenhe a calda, o rosto e o cabelo 
da Iara. Você pode pintar ou usar papéis 
coloridos; 
2) Recorte as peças e cole no prendedor. 
Prontinho!

Veja o vídeo:
https://youtu.be/8D2OQk2Dr8w

Jacaré vai disputar Copa Paulista
Por meio das redes sociais, 

o Rio Preto anunciou que 
aceitou o convite da Federa-
ção Paulista de Futebol (FPF) 
para disputa da Copa Paulista. 
Ainda sem data para inicio ou 
regulamento definido, a com-
petição dá direito ao campeão 
escolher entre uma vaga na 
Copa do Brasil ou uma vaga 
na série D do Campeonato 
Brasileiro. O vice fica com 
a vaga que o vencedor não 
escolher.

A confirmação marcará o 
retorno do Jacaré à compe-
tição após cinco anos. Na 
última vez que disputou, em 
2015, o esmeraldino aca-
bou caindo na primeira fase, 
ao ficar em quarto lugar no 
grupo 1, que tinha Linense, 
Mirassol, Penapolense e Grê-
mio Catanduvense. Naquela 

campanha foram duas vitória, 
três empates e três derrotas, 
com seis gols marcados e dez 
sofridos.

“A Copa Paulista é deficitá-
ria quando se fala comercial-
mente, mas muito importante 
em nível esportivo. Com ela, 
podemos dar mais chances 
aos jogadores da base e utilizar 
a competição para fazer testes 
na equipe”, afirmou o presi-
dente do clube, José Eduardo 
Rodrigues.

De acordo com a nota pu-
blicada, o Rio Preto também 
participará do Campeonato 
Paulista sub-20. A FPF deverá 
reunir os clubes nos próximos 
dias para definir o modelo de 
disputa das duas competições, 
sendo que a formação dos 
grupos deverá ser regionaliza-
da e que ambas aconteçam 
simultaneamente a Série A3, 
que está prevista para volta em 
20 de setembro.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rodrigues afirmou que o 
elenco deverá contar a maior 
parte dos atletas que estavam 
no time antes da pandemia, 
incluindo o artilheiro Gabriel 
Barcos. “Ele é o nosso capitão 
e voltará ao Rio Preto para 
disputa da A3. Ainda devemos 
trazer mais seis reforços a 
pedido da comissão técnica”, 
comentou.

Na terceira divisão, o Ja-
caré está com em 9° com 
13 pontos, um a menos que 
o Desportivo Brasil. Restam 
quatro jogos e os oito primeiros 
avançaram para o mata-mata. 
Os finalistas garantem vaga na 
série A2 de 2021.

Jacaré aceitou convite e 
vai jogar a Copa Paulista

Matheus Lima/Cidade CLUBE
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020172006 - Preg. Eletr. 645/19 - Proc. 
15540/19 - ATA 1010/19
Interessada: Comercial João Afonso LTDA. CNPJ: 
53.437.315/0001-67
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da 
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à 
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LO-
CAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
EMPENHO 21418/19
Considerando o relato pela Ger. de Transportes, quanto a 
não conformidade com o solicitado no edital do item CÓD. 
62414. Considerando previsão contratual na Cláus. 2ª, subi-
tens 2.5 e 2.7. Fica a empresa NOTIFICADA a REGULARI-
ZAR/CORRRIGIR os problemas apontados no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS 
EM GERAL LTDA EPP
EMPENHOS 12998/20
CONTRATADA: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI
EMPENHO 14344/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 22/19; Contrato: TOP/0043/19
Contratada: Construtora JLK Souza Ltda ME
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 49,8985% do valor inicial do contrato 
supramencionado.  SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020
ATA Nº 0626/20
CONTRATADA: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATE-
RIAS ELETRICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e iluminação 
pública – Valores Unitários – Item 01 – R$174,32; Item 02 – 
R$123,42; Item 09 - R$21,00; – Item 10 – R$22,50 – SMO – 
Sérgio Astolfo Issas – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2020
ATA Nº 0627/20
CONTRATADA: ELETRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene e limpeza 
– Valores Unitários – Item 01 – R$17,00; Item 04 – R$11,10; 
Item 05 R$11,10 - SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2020
ATA Nº 0628/20
CONTRATADA: ELETRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene e limpeza– 
Valores Unitários – Item 02 – R$47,00; Item 03 – R$5,88 
- SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 248/2020
ATA Nº 0629/20
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
OBJETO: Fornecimento de material granular (brita) para 
manutenção e adequação de estradas rurais não pavimenta-
das– Valor Unitário – Item 02 – R$3.200,00 - SMAA – Anto-

nio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2020
ATA Nº 0630/20
CONTRATADA: ARÃO PEREIRA CHAVES ME
OBJETO: Fornecimento de locação de maquinários, veículos 
pesados e equipamentos para serviços de manutenção de 
estradas rurais – Valo Unitário – Item 01 – R$1.179.998,00 - 
SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2020
ATA Nº 0631/20
CONTRATADA: GABRIELA FIORE ME
OBJETO: Fornecimento de produtos alimentícios – Valo 
Unitário – Item 03 – R$1,75 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 262/2020
CONTRATO PRE/0122/20
CONTRATADA: PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TER-
CERIZAÇÃO LTDA-ME
OBJETO: Prestação de serviços de sanitização de ambien-
tes – Item 01- SMS – Prazo de vigência: 60 dias. Valor Total: 
R$15.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020
CONTRATO Nº TOP/0018/20
CONTRATADA: MAZZUCA COMERCIO E SISTEMAS DE 
ELETRICIDADE LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de 
matérias a execução de rede de energia elétrica com ilu-
minação pública do loteamento Parque Tecnológico Vanda 
Karina Simei Bolçone – SMO – Sérgio Astolfo Issas - Prazo 
de vigência: 195 dias – Valor Total R$318.200,77.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 296/2020 – Processo n.º 
12.661/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de hastes de 
rayon e tubo tipo falcon para combate ao COVID-19. Secre-
taria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com inicio dia 19/08/2020, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: OPEN MEDICAL CO-
MERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (item 01) e 
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI (item 2). Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 279/2020 – Processo n.º 
12.406/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
construção para suprir as necessidades do gabinete do Pre-
feito e dependências. Gabinete do Prefeito. Sessão pública 
realizada on-line com inicio dia 12/08/2020, sendo adjudi-
cados os itens à empresa declarada vencedora: ECO MIX 
PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI EPP LTDA (itens 
1, 2, 6 e 7). Os itens 3, 4, 5, 8 e 9 foram declarados fracas-
sados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Celia Candida Faria -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: José Roberto Moreira – Chefe de 
Gabinete
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ERO-
SÕES COM A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS NO CÓR-
REGO SANTA REGINA E CÓRREGO BELA VISTA – SEC. 
MUN. OBRAS. Tendo vista o parecer técnico elaborado 
pela Secretaria Municipal de Obras (fl s.1033/1034), o qual 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 

integrante desta decisão, fi cam desclassifi cadas as pro-
postas que foram apresentadas pelas empresas: COMTEC 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (apresentou 
na proposta fi nanceira dois valores distintos para o mesmo 
serviço e, também, na planilha resumo alterou o quantitativo 
de itens da planilha descumprindo o item 6.2.2 do edital) 
e KGP CONSTRUTORA LTDA (não apresentou a planilha 
analítica completa descumprindo a exigência que consta do 
item 6.2.3 cc. subitem 6.2.3.1 do edital). Prosseguindo, a 
Comissão Municipal de Licitações prolata a classifi cação das 
propostas: 1º Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 1.639.981,21 - O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 310/2020, PROCESSO 12.752/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de construção 
(areia, tijolo e outros). Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 09/09/2020, 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° 313/2020, PROCESSO 12.763/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/09/2020, 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

Portaria nº 022 /2020

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas atribui-
ções legais resolve:
Artigo 1º - Exonerar, a pedido, a Sra. MARIA CLARA BIZAIO 
MARTINS do cargo em comissão de ASSESSORA ADMI-
NISTRATIVO V a partir de 21 de Agosto de 2020; 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
a Portaria nº 01/2019.
 Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

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 34.472 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, ALTAMIR ROBERTO MARASCALCHI, 
do Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA – 
CA.102.4, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, nomeado 
pela Portaria n.º 28.095 de 19 de janeiro de 2017, surtindo 
os efeitos desta a partir de 17 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.473 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, PAULO HENRIQUE DE LIMA BAL-
DUINO, do Cargo em Comissão – CHEFE DE GABINETE 
DO SECRETÁRIO – CD.101.2, 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 da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, nomeado pela Portaria n.º 
28.131 de 25 de janeiro de 2017, retroagindo os efeitos des-
ta a 14 de agosto de 2020.
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PORTARIA N.º 34.474 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, ANA ELISA TEODORO DA SILVA, do 
Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares 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, lotada na Divisão 
de Planos de Habitação de Interesse Social da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, nomeada pela Portaria n.º 
32.685 de 27 de junho de 2019, retroagindo os efeitos desta 
a 14 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 954 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Clei-
ne Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, para, sob 
a presidência do(a) primeiro(a), comporem 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 116/2020 – SMA 
– Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a servidora ANA 
PAULA FERREIRA PEDRO, responda como incursa nas 
penas atribuídas à violação dos incisos II, III e IX do artigo 
204; inciso XV, do artigo 205; e incisos IV e XIII do artigo 
220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor 
desta Portaria encontra-se a disposição da servidora pública, 
a qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da 
Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 955 DE 21 DE AGOSTO DE 2020
ANULA, a Portaria nº 646 de 20 de março de 2017, em 
respeito a decisão transitada em julgado em 26/05/2020, 
lançada no Processo nº 1040225-39.2018.8.26.0576 da 2º 
Vara da Fazenda Pública, com anulação dos efeitos, confor-
me determinados nos dispositivos da r. decisão.
PORTARIA N.º 34.477 DE 21 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, CAROLINE MOREIRA SCATOLIN SANTOS para 
substituir o(a) servidor(a) ANA CAMILA VICENTE ZAMBUZE 
– ocupante da gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença maternidade, a partir 
de 17/08/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 

Educação
F U N D E B

Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
28/08/2020 – Sexta-feira – 13h30
� Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do 
dia 24/07/2020;
� Comunicação da Presidência;
� Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações 
de cada segmento;
� Relatório das correspondências, recebidas e expedi-
das;

Ordem do dia
� PNATE – Receita e Saldo – julho/2020;
� PNATE – Despesas – julho/2020;

� FUNDEB – Receita, Saldo e Execução Orçamentária 
– julho/2020;
� FUNDEB – Despesas – julho/2020;
� SIOPE – Validação dos dados do FUNDEB referente 
ao 3º bimestre de 2020.

Daniela Fernanda Finati Caparroz
Presidente

DECRETO Nº 18.671
DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
de março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município; e
Considerando a situação epidemiológica do Município;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 30 de agosto de 2020 o prazo fi xado 
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 
de abril de 2020, bem como o prazo previsto no art. 1º do 
Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020.
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na fase 
2 – cor laranja – do Plano São Paulo aprovado pelo Decre-
to Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020 permanece 
regido na forma da Deliberação n.º 3 do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus, disponível no sítio eletrôni-
co: https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e Delibera-
ções ulteriores. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 21 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 22/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 – 
PROCESSO 41/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 

para fornecimento de combustíveis líquidos por um período 
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 17.08.2020 Valor do acréscimo: R$ 
68.662,52 Valor total: R$ 459.037,52.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum 
ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses para 
abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 17.08.2020 Valor do acréscimo: R$ 
31.098,90 Valor total: R$ 394.528,39.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
40/2020 – PROCESSO SICOM 3185/2020
Objeto: Aquisição de 60.000 kg de solução aquosa de Orto-
polifosfato de sódio para uso no processo de tratamento de 
água da Estação de Tratamento de Água - ETA.
Sessão pública realizada on line no dia 12.08.2020 com 
continuação no dia 20.08.2020, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM 
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA para o item. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
40/2020 – PROCESSO SICOM 3185/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 20.08.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
05/2020 – PROC. nº 60/2020
Entrega dos envelopes: até 11.09.2020 às 8h45. Abertura da 
licitação: 11.09.2020 a partir das 9h00. 
Objeto: Preparação e pintura de superfície de 12 (doze) 
reservatórios metálicos apoiados, sendo 11 (onze) proce-
dimentos externos e 02 (dois) procedimentos internos, no 
município de São José do Rio Preto - SP. Custo Estimado: 
R$ 2.466.103,82 Prazo: 16 meses. Custo do Edital: R$10,00. 
Demais informações e retirada do edital com a C.L., na Rua 
Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, 
das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 de segunda a sexta, 
fone/fax: (17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: 
www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 12.08.2020 – Ja-
queline Freitas Reis – Gerente de Operação e Manutenção 
– Água.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE n.º 53 de 21/08/2020. O 
SUPERINTENDENTE DO SeMAE, usando das atribuições e 
competência que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
n.º 130/2001, de 24 de agosto de 2001, nos termos do art. 
11, alínea “f”, combinado com dispositivos da Lei Comple-
mentar n.º 05/90 e CONSIDERANDO o teor do Interno nº 
217/2020/GOM-E/SeMAE, o teor do Memorando 01/2020/
CMRE/GOM-E/SeMAE, bem como as informações recebidas 
em virtude da reclamação da usuária via Call Center regis-
trada sob protocolo nº 631175, em relação ao atendimento 
à Demanda de Serviço nº 1605090/1; CONSIDERANDO a 
manifestação da Diretoria Jurídica por meio do Parecer Jurí-
dico nº 189/2020 – Supervisão Administrativa, opinando pela 
apuração dos fatos e instauração do presente procedimento, 
acolhida em seu inteiro teor; RESOLVE:  ART. 1º - Deter-
minar, nos termos do artigo 231 e seguintes, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, a instauração de SINDICÂNCIA para 
apuração dos fatos relatados e outros com eles conexos 
que eventualmente surjam no decorrer dos trabalhos; ART. 
2º - Designar os servidores estáveis JOÃO VITOR VIEIRA 
SANGA, matrícula nº 737, cargo de agente administrativo, 
lotado na Gerência Administrativo-Financeira; MALU CRIS-
TINA DOS SANTOS GOMYDE, matrícula nº 1054 , cargo 
de analista administrativo, lotada na Gerência de Gerência 
Administrativo-Financeira; LUIZ FRANCISCO PEREIRA, 
matrícula nº 554, cargo de agente de administrativo, lota-
do na Gerência Comercial e de Relações com o Usuário 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão 
Sindicante incumbida de apurar os fatos e eventuais respon-
sabilizações. ART. 3º - estabelecer, nos termos do art. 261 da 
Lei Complementar n.º 05/90, o prazo de 30 (trinta) dias úteis 
para conclusão dos trabalhos e entrega de relatório. ART. 4.º 
- esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 21.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5772/2020 

                  Fica notifi cada, Salua Tayar Corrente , proprie-
tária do imóvel sito à Rua José Portugal Freixó, nº 221, lote 
04, quadra 14, Jardim Estrella, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5772, datada em 
10/07/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André Morsillo, 
tratando de acréscimo em fase de madeiramento, sem alva-
rá de construção, em desacordo com a lei de zoneamento 
em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis 
Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo 
de nº 43, sendo que foi devolvido  pela Empresa de Correios 
e Telégrafos o AR JU 83762273 9 5  BR acusando “não 
procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.

São José do Rio Preto, 21 de agosto, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
EDITAL Nº 009/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos 
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o 
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço: 
 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP. 15010-060  

São José do Rio Preto, 20 de agosto de 2020. 
CARLOS ALBERTO PAULA ALVES 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

 

Protocolo Nome do 
Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2016000302842 EDUARDO RODRIGUES REIS A R DE ALMEIDA FUNDIÇÃO ME  IMPROCEDENTE 

2018000129727 JOÃO MÁRIO ALVES DE 
OLIVEIRA 

CALMITO FERNANDES XAVIER 
13665859840  IMPROCEDENTE 

2018000213035 JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS 
NETO 

JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS 
NETO IMPROCEDENTE 

2018000163635 PONTO CLARO EIRELI ME PONTO CLARO EIRELI ME IMPROCEDENTE  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA MODAS ME  3142290 2020174091 INFORMAÇÃO 

DISK GAS RIO PRETO COMERCIO DE GAS 
LTDA ME  3010110 2020185025 INFORMAÇÃO 

EDITORA CEU E TERRA LTDA  1003630 2020159206 INFORMAÇÃO 

GISELI CRISTINA RIBEIRO DINIZ ME  3182210 2020157248 INFORMAÇÃO 

M T ENERGY COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI 3484140 2020173131 INFORMAÇÃO 

MARILENE GIMENES 3646590 2020139662 INFORMAÇÃO 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

MUNDIAL CALHAS E FERRAMENTAS EIRELI 3526000 2020177347 INDEFERIDO 
CASSIMIRO ASSESSORIA LTDA ME 3302110 2020178834 INDEFERIDO 
LUCIANO DE SOUZA LACERDA 3691690 2020181402 INDEFERIDO 
3AS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 3554500 2020172058 INDEFERIDO 
ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA 1381020 2020168569 INDEFERIDO 
FLAVIA LONGHI 1319060 2020168676 INDEFERIDO 
NETU’S CHOPPERIA SPETARIA BAR & 
LANCHONETE RIO PRETO LTDA 3687910 202060997 INDEFERIDO 

COELHO ENGENHARIA INCORPORADORA 
IMOBILIARIA 006 SPE LTDA 3722520 2020181269 INDEFERIDO 

 São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2020. 
 

REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

ULLISN ESQUADRIS METALICAS LTDA   1381020 2020143046 INFORMAÇÃO 
FARMACIA CONFIANÇA RIO PRETO LTDA 3632270 202078660 INFORMAÇÃO 

São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
 

UNIPSICO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO COOPERATI-
VA DE TRABALHO EM PSICOLOGIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA
A Unipsico de São José do Rio Preto Cooperativa de 
Trabalho em Psicologia, com CNPJ nº  03.063.668/0001-
76, em conformidade com o Capítulo V do Estatuto So-
cial,  convoca os seus cooperados para comparecerem a  
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada Via On Line, 
através da Plataforma TEAMS,   no dia 27/08/2020 , quinta 
,  em 1º convocação  as 18.30 hs, com   a   presença de    
2/3   (dois terços)  dos   cooperados, não havendo quórum, 
será em  2º convocação às 19.00 hs com a presença de 
metade mais um, não havendo quorum, será em 3º convo-
cação às 19.30 hs com a presença de no mínimo 10 (dez)  
cooperados ,  para deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 
1. Relatório da Diretoria – Exercício de 2019
2. Apreciação e Aprovação do Balanço Geral do Exer-
cício 2019
3. Dar destino às sobras e ou rateio das perdas do 
Exercício de 2019
4. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal (2019) 
São José do Rio Preto, 17  de agosto de 2020
Meire Fernanda Pandim Ravazzi
Presidente

Editais de
CONVOCAÇÃO
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FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 25/2020 
CONTRATO Nº 11/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2020 
Contratada: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA – EPP 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado conforme demanda de água mineral 
para o consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (apenas reposição da água mineral, 
mediante troca dos galões em comodato), aquisição de água mineral, sem gás, em embalagens com 
12 (doze) unidades, de 510 ml e água mineral sem gás, em caixas com 48 (quarenta e oito) unidades 
de 200 ml. 
Vigência: 21 de agosto de 2020 a 21 de agosto de 2021. Data da assinatura: 19 de agosto de 
2020. Valor Global: R$ 17.480,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais). Recursos 
orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 
8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 16.427/12 e Resolução nº 1056/06. São José do Rio 
Preto, 21 de agosto de 2020.VER. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO Presidente da Câmara Municipal. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO SICOM Nº 22/2020 CONTRATO Nº 07/20 PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 02/2020 Contratada: MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI. Objeto: 
Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split e Piso Teto, para serem utilizados 
no Arquivo Público Municipal Legislativo e no prédio da Câmara Municipal, conforme descrição e 
quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. Vigência: 30/03/20 a 30/03/21. 
Data da assinatura: 30/03/20. Valor Global R$ 41.490,00 (Quarenta e um mil, quatrocentos e 
noventa reais). Recursos orçamentários: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente. Base 
Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 16.427/12 e 
Resolução nº 1056/06. SJRP, 02/04/20. Paulo Roberto Ambrósio Presidente da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto. 

 

EXTRATO DE LICITAÇÃO DESERTA

Ref. Pregão Presencial: 46/2020
Processo Administrativo: 67/2019
Registro de Preços: 31/2020
Objeto: Contratação de serviço de locação de concentrados 
de O2 e recargas de oxigênio medicinal destinado a usuá-
rios da saúde. 
Diante dos fatos apurados pela Comissão de Licitação, na 
Ata de Abertura dos Envelopes, declaro a presente licitação 
DESERTA, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

Monte Aprazível, 21 de Agosto de 2020.
Marcio Luiz Miguel - Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP

AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020
Objeto: Aquisição de grama destinado a uso geral na munici-
palidade.
Data do Encerramento: 10/09/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 21 de agosto de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2020
Objeto: Contratação de serviço de locação de concentrados 
de O² e recargas de oxigênio medicinal destinado a usuários 
da saúde
Data do Encerramento: 11/09/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 21 de agosto de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos 
diversos setores da administração, tais como administração, 
social, casa lar e saúde 
Data do Encerramento: 09/09/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 19 de agosto de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Contratante: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO-
LA - CIEE 
Objeto: Este contrato estabelece Cooperação Recíproca 
entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades 
para promoção da integração ao mercado de trabalho, de 
acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 
214, Inciso IV), através da operacionalização de programas 
de Estágio de Estudantes.
Valor Global: R$ 38.190,00 (trinta e oito mil, cento e noventa 
reais) para até 50 (cinquenta) estagiários.
Ratifi cação: Fica ratifi cada a dispensa de licitação, nos 
termos do Inciso VII, do artigo 29 da Lei 13.303/16. São José 
do Rio Preto, 21 de agosto de 2020. 
Paulo César Castrequini Galhardo– Diretor Presidente no 
exercício da Presidência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 014/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 014/2020, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura 
e parcelada de insumos para controle de diabetes, para 
atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP. 
Sessão: 10h00 do dia 03/09/2020, na sede da Biblioteca 
Municipal na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital comple-
to e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 21 de agosto de 2020. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

EDITAL

Nos termos da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, fi cam con-
vocados, pelo presente edital, todos os fi liados ao Partido Democrá-
tico Trabalhista – PDT, aptos a votarem na Convenção Municipal, 
que será realizada no dia 01 de setembro de 2020, com início às 
11:00 horas e encerramento às 15:00 horas, na Rua Independência 
n° 3515, sala 01, nesta cidade, com a seguinte Ordem do Dia:
I – Escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito(a) e vereado-
res(as).
II – Deliberação sobre coligação.
III – Denominação da coligação.
IV – Estratégia eleitoral a ser adotada.
V – Sorteio dos números dos candidatos a vereador.
VI – Deliberação dando autorização e autonomia para o presidente 
da comissão executiva e seus membros deliberarem sobre substitui-
ção de candidatos e outros assuntos.
VII – Outros assuntos de interesse das eleições.
São Jose do Rio Preto/SP, 21 de agosto de 2020.

EDITAL

Nos termos da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, fi cam con-
vocados, pelo presente edital, todos os fi liados à REDE SUSTEN-
TABILIDADE – REDE, aptos a votarem na Convenção Municipal, 
que será realizada no dia 01 de setembro de 2020, com início às 
11:00 horas e encerramento às 15:00 horas, na Rua Independência 
n° 3515, sala 03, nesta cidade, com a seguinte Ordem do Dia:
I – Escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito(a) e vereado-
res(as).
II – Deliberação sobre coligação.
III – Denominação da coligação.
IV – Estratégia eleitoral a ser adotada.
V – Sorteio dos números dos candidatos a vereador.
VI – Deliberação dando autorização e autonomia para o presidente 
da comissão executiva e seus membros deliberarem sobre substi-
tuição de candidatos e outros assuntos.
VII – Outros assuntos de interesse das eleições.
São Jose do Rio Preto/SP, 21 de agosto de 2020.

EDITAL

Nos termos da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, fi cam 
convocados, pelo presente edital, todos os fi liados ao Partido Verde 
– PV, aptos a votarem na Convenção Municipal, que será realizada 
no dia 01 de setembro de 2020, com início às 11:00 horas e encer-
ramento às 15:00 horas, na Rua Independência n° 3515, sala 02, 
nesta cidade, com a seguinte Ordem do Dia:

I – Escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito(a) e vereado-
res(as).
II – Deliberação sobre coligação.
III – Denominação da coligação.
IV – Estratégia eleitoral a ser adotada.
V – Sorteio dos números dos candidatos a vereador.
VI – Deliberação dando autorização e autonomia para o presidente 
da comissão executiva e seus membros deliberarem sobre substi-
tuição de candidatos e outros assuntos.
VII – Outros assuntos de interesse das eleições.

São Jose do Rio Preto/SP, 21 de agosto de 2020.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 
Pelo presente edital, convoco todos os trabalhadores das 
Indústrias de MÁRMORES E GRANITOS E CERÂMICAS, 
todos integrantes da Categoria Profi ssional, com direito a 
voz e voto, das cidades de Adolfo, Ariranha, Américo de 
Campos, Álvares Florence,  Bady Bassitt,  Cardoso,  Cos-
morama, Catanduva, Cedral, Estrela D '0este,   Fernandó-
polis,   Guapiaçu, Ibirá,  Itajobi, Icem, Indiaporã, Jales, José 
Bonifácio,  Mendonça, Meridiano,  Nova Aliança, ,  Nova 
Granada,  Novo Horizonte, 0rindiuva, 0nda Verde,  Palestina, 
Paulo de Faria,  Pontes Gestal,,  Potirendaba, Pindorama, 
Riolândia,  Santa Adélia,  Santa Fé do Sul,  São José do Rio 
Preto,  Tabapuã,  Três Fronteiras,  Uchôa e  Valentin Gentil, 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a se 
realizar no dia 26 de Agosto de 2020, às 16:00 horas, na 
sede social do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da construção e do Mobiliário de São José do Rio Preto, 
estabelecido na rua Tiradentes, nº 2534, Boa Vista, em São 
José do Rio Preto-SP, a fi m de deliberarem sobre a seguin-
te ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da ata anterior; 2) 
Leitura, discussão e aprovação do rol de reivindicações dos 
trabalhadores para renovação da norma coletiva de trabalho 
da categoria; 3) Leitura, discussão e aprovação da proposta 
do Sindicato sobre o desconto da Contribuição Assistencial e 
do direito de oposição;  4) Concessão de poderes à diretoria 
do Sindicato para que juntamente com a Diretoria da Fede-
ração, dêem início ao processo de negociação e possam 
fi rmar Acordo/Convenção Coletiva e se necessário, instaurar 
o competente Dissídio Coletivo (Econômico/Greve), outor-
gando, para tanto, poderes à Federação, por procuração, 
para este fi m; 5) Decidir pela manutenção da Assembléia em 
caráter permanente até o fi nal do processo de negociação, 
mediante convocação por boletim, se necessário. Se na hora 
acima aprazada não houver "quorum", a Assembléia realizar-
-se-á em segunda convocação às 18:00 horas, no mesmo 
dia e local, com os presentes, cujas deliberações constantes 
da ordem do dia, terão plena validade para toda a categoria

São José do Rio Preto,20 de Agosto de 2020.
Nelson Ioca - Presidente

Editais de
CITAÇÃO

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1018794-46.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Augusto Casconi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Silmara Garcia Martines De Pontes, CPF nº 080.811.288-08 e Carlos Alberto Lemes De Pontes, CPF nº 045.272.028-12, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, 
alegando em síntese: que o exequente é credor dos executados da importância líquida, certa e exigível, de R$ 36.589,81 (trinta 
e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), oriunda da cédula de crédito bancário empréstimo cheque 
especial pessoa física. Apesar das diversas tentativas de composição amigável, os executados permaneceram inertes quanto 
ao pagamento de seu débito. Valor da causa: R$ 36.589,81 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e um 
centavos), atualizado até 25/04/2018. Encontrando-se a ré 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 3 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague o valor atualizado do débito. Em caso de não pagamento, ficará arbitrado os honorários de advogado em 
10% sobre o valor em execução, com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral 
pagamento no prazo supramencionado. A executada poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com 
oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução ou, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do 
exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de 
embargos, permitirá à executada requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês . Não sendo contestada a ação, a ré será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 13 de julho de 2020 K -21e22/08
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

SE VOCÊ QUISER FAZER TODO MUNDO FELIZ, NÃO SEJA UM LÍDER, VENDA 
SORVETE. Sorria, beba muita água e seja feliz! MISSA CAMPAL. Uma ma-

nhã de fé e muita alegria 
durante a reabertura do clu-
be Monte Líbano, nas suas 
atividades pós-reeleição do 
Presidente Nadim Cury. Ação 
e oração devem fazer parte 
do show de reabertura pós 
pandemia, logo no começo de 
setembro.

 O PREFEITO Edinho fi cou 
amarelo, ontem, quando sou-
be que Rio Preto vai continuar 
na fase laranja, durante mais 
uma semana, no regramento 
das atividades comerciais 
e sociais da pandemia do 
VÍRUS que nos assola.   Um 
pé no saco, mas só assim pra 
botar ordem na praça.

 ALEX CARVALHO, vai 
partir pra cima e realizar um 
sonho que vem desde pe-
quenininho. Ser vereador 
de Rio Preto, depois de no 
governo de Valdomiro Lopes 
como prefeito, adquirir expe-
riência sufi ciente ao lidar com 
os vereadores na hora das 
chamadas “ confi dências de 
plenário”, entre o executivo e 
o legislativo, onde Alex era o 
mediador das partes.

COM O OBJETIVO de so-
mar o plano de reabertura do 
Riopreto Shopping, o centro 
de compras lançou nesta 
semana um Guia de Com-
pras Digital, incentivando os 
clientes a uma nova forma de 
consumo, mais rápida, prática 
e segura. 

DESTA FORMA, você pode 
antecipar o que pretende com-
prar no Riopreto Shopping, 
tirar dúvidas, verificar se o 
produto está disponível e até 
mesmo já deixar separado 
para você comprar de forma 
presencial na loja ou delivery, 
tendo o produto entregue na 
sua casa com segurança e 
devidamente higienizado.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Os 20 anos de Ana Paula Jalles
Para comemorar os 20 anos de Ana Paula Jalles, filha da 
requisitada médica Ângela Cristina Jalles e de Luiz Jalles, 
empresário sócio proprietário responsável pela área financeira 
do Riopreto Shopping e engenheiro, no final de semana 
passado, devido à pandemia, o jantar foi só com a presença de 
seis integrantes da família, entre eles, os avós Mario Francisco 
e Nair Picolo Martins e sua irmã Ana Carolina Jalles. A mãe 
da aniversariante Ângela Cristina Jalles fez questão de colocar 
a mão na massa preparando o jantar especial, mas, caseiro, 
além de caprichar na bonita decoração com suas porcelanas, 
cristais, pratarias e castiçais entre outros objetos decorativos 
em sua bonita residência. A aniversariante Ana Paula Jalles 
mostrou seu talento e criatividade no bolo, uma obra de arte, 
finalizando os detalhes com várias rosinhas coloridas, tudo 
feito por ela.  O jantar comemorativo foi repleto de muito 
amor, carinho e felicidades. Parabéns!

Estácio Rio Preto
Os  cand ida tos  que  não 
conseguiram aproveitar os 
descontos do já tradicional 
Megavestibular da Estácio 
Rio Preto, realizado no início 
do mês, terão uma nova 
oportunidade para ingressar 
em  d i v e r s o s  cu r s o s  de 
graduação, com descontos 
especiais durante todo o 
curso. A campanha também é 
válida para os candidatos que 
utilizarem a nota do Enem como 
forma de ingresso, conforme 
regulamento. As inscrições 
são gratuitas e poderão ser 
realizadas diretamente no link 
inscricoes.estacio.br

DiáriodoBob
DE MAL A PIOR. Não é boa e fica cada vez mais difícil a si-

tuação do PALESTRA, virar o jogo e vencer as suas dificuldades 
financeiras. Os SOCORRISTAS RESGATISTAS (diretores que 
assumiram o espólio ) já estão perdendo as forças, o tesão, e a 
paixão virando ódio, por conta dos desmazelos cometidos lá atrás, 
quando outros diretores saquearam o clube que já chegou a ter 
quase 15 mil sócios. Para provar, leiam o texto anexo, enviado 
ontem para o grupo de diretores que tenta resgatar pelo menos 
um pedaço do patrimônio que vai se esvaindo por ex-diretorias 
incompetentes. Abre aspas. Para o conhecimentos de todos, 
o nosso clube de campo foi roubado novamente e lá se foram 
os cabos de alta tensão da casinha dos mini-campos, onde fi-
camos quando tem campeonato. Não contentes, os “ladrões” 
roubaram também os fios de cobre da rede de alta tensão que 
alimenta as lâmpadas das torres. Segue o relatório do grupo. 
Nossa receita que em Janeiro era de R$ 170mil caiu para R$40 
mil. Estamos sem energia elétrica a quase 90 dias, por conta do 
clube fechado. Estamos também com pouquíssimos funcionários 
pois sua maioria está com contrato suspenso. Fecha aspas. Que 
fase vem passando um dos maiores clubes sócio esportivo que 
já foi considerado um dos maiores do Estado. Ponto e basta!    

É preciso clareza
O Vice-Governador Rodrigo 
Garcia anuncia, a realização 
de um inquérito sorológico na 
rede estadual de Educação 
para mensurar a circulação 
do coronav í rus  ent re  os 
integrantes da comunidade 
escolar do estado de São Paulo. 
Esse inquérito acompanha a 
estatística necessária para dar 
clareza necessária a preparação 
para a volta às aulas de mais 
de 3,5 milhões de estudantes, 
no mês de setembro.   

Luzes no pedaço
O calçadão vai ficar bonito. 
Sua reforma está quase 
pronta pra ser concluída. A 
revitalização da área central 
da cidade vai melhorar a vida 
de todo mundo: moradores, 
investidores, comerciantes, 
turismo e lazer, novas lojas, 
atividades culturais e sociais, 
passeios e olheiros. Mas, 
se a iluminação noturna for 
desprezada e a escuridão 
for notada, perder-se-á o 
detalhe do principal objetivo: 
transformar também o espaço 
em um “footing” que possa 
trazer de volta o que nunca 
deveria ter deixado pra trás. 
Que o prefeito possa ser um 
ILUMINADO para fazer a cidade 
ter vida dia e noite com luzes 
de muitos watts.

O casal Luiz e Ângela Cristina 
Jalles com as fi lhas Ana Carolina e 

Ana Paula Jalles, aniversariante

Ana Carolina Jalles, vovó Nair Picolo 
Martins, Ana Paula Jalles e o vovô 

Mario Francisco Martins

Ana Paula Jalles no 
momento do corte do 

bolo

Ângela Cristina Jalles 
e a fi lha Ana Paula, 

super felizes


