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EM RIO PRETO

Julho tem mais empresas abertas
do que todos os meses juntos
Divulgação

OLÍMPIA Nesta quinta-feira (27) o Enjoy Olímpia Park Resort reabre e tem expectativa positiva para a ocupação dos 25%. Pág. A2

Divulgação

LEITOS

No final da tarde de ontem a ocupação de leitos de UTI
na região de Rio Preto voltou a ficar acima dos 75%.
Pág. A5

Furtos e
roubos
caem 26%,
segundo SSP
Casos de furtos e roubos caíram 26,2% em Rio Preto entre
janeiro e julho em comparação
ao mesmo período do ano passado. Foram 3.344 ocorrências registradas contra 4.537,
em 2019. Já o número de
latrocínios – roubos seguidos
de morte - se manteve estável,
apenas um caso em cada um
dos períodos. Os dados são
da Secretaria de Segurança
Pública (SSP).
Pag. A4

Divulgação

Foi sancionada nesta quinta-feira (27) a lei complementar
631/2020 que suspende a
contagem do prazo de inadimplência do pagamento dos
refinanciamentos feitos por
munícipes com dívidas junto
a administração e indiretas

relacionadas às PPIs (Programa
de Pagamento Incentivado).
O regramento original previa que
a falta de pagamento após 120
dias a contar da data do vencimento da parcela acarretaria no
rompimento do parcelamento.
Pág. 03

Juiz mantém
decreto de
Votuporanga
Pág. A2

Polícia flagra
caçadores
de Javali
na região
O 4º Batalhão de Polícia
Ambiental, durante patrulhamento pela área rural de
Palmares Paulista, flagrou
três homens realizando caça
ilegal. Os acusados estavam
em um veículo e usavam fachos de luz provenientes de
lanternas de alta potência
para a caça, o que chamou a
atenção dos policiais.
Pág. A4

Material apreendido pela Polícia Ambiental com caçadores

Sancionada lei que
mantém inadimplentes
em programas de PPIs

Rio Preto apresentou boom
no número de abertura de empresas durante julho. Segundo
dados da Junta Comercial do
Estado de São Paulo (Jucesp),
o município contabilizou 438
novos negócios durante o
período. Antes disso, a cidade
contava com apenas 388 novas empresas constituídas no
acumulado do ano, de janeiro
a junho. Com relação ao número de empresas fechadas,
foram 187 durante o último
mês, resultando em um saldo
positivo de 251 empresas.
Pág. A2

Divulgação

Governo lança
programa de
empregos
Pág. A3

AVALIANDO

Em nota, Vinholi disse ontem que avalia pedido
de Edinho para reabertura do comércio.
Pág. A3

PSD estará com
Edinho na disputa
pela reeleição,
garante Eleuses
Pág. A3
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ECONOMIA

Jornal

MERCADO

Julho registra mais empresas abertas
do que o acumulado de janeiro a junho

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto apresentou boom
no número de abertura de empresas durante julho. Segundo
dados da Junta Comercial do
Estado de São Paulo (Jucesp), o
município contabilizou 438 novos negócios durante o período.
Antes disso, a cidade contava
com apenas 388 novas empresas constituídas no acumulado
do ano.
Com relação ao número de
empresas fechadas, foram 187
durante o último mês, resultando em um saldo positivo de 251
empresas instaladas no município. No total, 405 negócios
fecharam as portas em 2020
na cidade, mas o saldo também
segue positivo, 421 empresas
criadas neste ano.
Apesar disso, tanto em criação quanto em encerramentos,
o município está bem abaixo
dos índices de 2019. No ano
passado foram 4.282 empresas
abertas e 2.494 encerramentos, obtendo-se um saldo de

1.788 novos negócios.
“Acredito que os números tenham sido positivos e mostram
uma pequena abertura econômica nesse momento difícil.
Hoje, há muita burocracia, tanto
para abrir, quanto para encerrar
uma empresa. O que nós estamos observando é que diversos
funcionários que perderam seus
empregos na pandemia estão se
arriscando com a criação dos
novos negócios, principalmente
no ramo de culinária”, afirmou
Kelvin Kaiser, presidente da
Acirp (Associação Comercial de
Rio Preto).
Para ele, a medida anunciada pelo Governo de São Paulo
que suspende a cobrança de
tarifa de aberturas para as novas
empresas pelos próximos 60
dias poderá aumentar ainda
mais o número de negócios na
cidade. “Tudo que desonera
o empreendedor de gastos é
bem-vindo. Aquele empresário
que estava com o pé atrás em
fazer algum investimento nessa
pandemia, ganha um incentivo. A maioria desses novos

OLÍMPIA
Divulgação

estabelecimentos comerciais
são microempresas de até três
funcionários, mas se elas começarem a abrirem em grande
quantidade podem gerar muitos
empregos”, comentou Kaiser.

Crescimento
no Estado

Divulgação

Kelvin Kaiser, presidente
da Acirp: funcionários
dispensados procuram
empreender

A Jucesp também apontou
um crescimento gradativo nos
números de abertura de empresas em São Paulo, mesmo
durante a pandemia. A partir
de maio, pequenas altas foram
registradas. Foram registradas
10.882 novas empresas naquele mês, e em junho o total subiu
para 15.918.
Já em julho houve recorde de
abertura de empresas em São
Paulo neste ano, com 21.788
novos negócios. O número foi
superior ao de fevereiro, que até
então registrava a maior alta,
com 18.042. Também superou
as inscrições verificadas em
julho de 2019, quando 20.187
empresas foram registradas.

Estância Turística
começa reabrir hotéis e
resorts a partir de hoje
Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Enjoy Olimpia Park Resort, que volta atender neste quinta

Aos poucos a “normalidade” está voltando à realidade
a Estância Turística de Olímpia mesmo sem data definida
para a reabertura dos parques
aquáticos atrativo que levou
em 2019 mais de 3 milhões de
visitantes à cidade.
Nesta quinta-feira (27) o
Enjoy Olímpia Park Resort reabre
e tem expectativa positiva para
a ocupação dos 25% da capacidade permitido pelo decreto
municipal relacionado a retomada das atividades e os cuidados
relacionados a Covi-19.
Segundo Alexandre Zubaran,
CEO do Enjoy Hotéis e Resorts,
durante os meses que ficaram
sem funcionar fizeram uma ampla e profunda pesquisa junto o
órgãos oficiais de saúde, como
Anvisa e OMS (Organização
Mundial de Saúde) buscando

informações e protocolos para
a proteção dos hóspedes e
de todos que estão ligados ao
setor, além de orientação junto
a grandes hospitais do país.
Zubaran salienta ainda que
não somente eles mais todos
os envolvidos no setor de hotelaria e a própria Prefeitura
vem trabalhando junto para a
reabertura consciente e segura
dos locais.
Segundo o secretário de
Turismo de Olímpia, Beto Puttini, foram formados grupos de
trabalho que vem junto com
o setor hoteleiro e turístico
conversando e debatendo o
regramento da retomada das
atividades.
Segundo ele outro resort o
que está funcionando no município é o Wyndham Olímpia
Royal Resort, que voltou as
atividades com o percentual
permitido na segunda quinzena

Alexandre Zubaran
de julho. “A maioria dos resorts
e hotéis decidiu voltar a funcionar apenas quando os parques
aquáticos forem liberados. O
custo operacional não compensa neste momento para eles”,
afirmou Puttini.
Em nota o Complexo Turístico Hot Beach Olímpia (composto pelo parque aquático Hot
Beach e três resorts) afirmou
que só irá reabrir quando os
parques aquáticos puderem
voltar a funcionar na cidade.

PREFEITURA
Justiça
mantém
decreto de
Votuporanga
Da REDAÇÃO

No início da tarde desta
quarta-feira (26) o juiz Camilo Resegue Neto manteve a
validade do Decreto Municipal nº 12.590 até a próxima
atualização de fases do Plano
São Paulo. Na decisão, o juiz
considerou a opinião contrária do Ministério Público à
ação proposta pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo e os argumentos
apresentados pela Prefeitura
de que a região já apresenta os índices de ocupação
de leitos abaixo dos 75%
preconizados pelo Plano SP
para avanço de fase, e que,
se a atualização fosse neste
momento, a região passaria
para a fase amarela.
O Juiz ainda afirma que
“o isolamento social não irá
fazer com que o vírus seja
exterminado ou que desapareça do planeta. Na verdade,
ainda há divergências sobre
a real eficácia de uma quarentena nos moldes em que
está sendo realizada.

PRAÇA SHOPPING

Divulgação

Economix faz edição digital até dia 29
Da REPORTAGEM

O Praça Shopping, principal
reduto comercial da região
central de Rio Preto, tradicionalmente realiza duas edições
do Economix no ano, sendo
uma no início do primeiro
semestre (primavera/verão)
e outra no inicio do segundo
semestre (outono/inverno).
A primeira edição 2020
aconteceu dentro da normalidade, com o cliente indo até a
loja e comprando de forma direta. A segunda, em função da
pandemia do novo coronavirus,
será 100% digital, com exposição e venda dos produtos via
redes sociais, site e WhatsApp.

A realização da ação de
forma digital foi uma decisão
consensual entre a direção do
Praça Shopping e os lojistas,
tendo adesão de 100% dos
estabelecimentos que estão
em funcionamento. Portanto
a primeira edição do Economix
de forma digital até o próximo
dia 29 de agosto.
Os descontos dos produtos
variam de 20% a 70% nas lojas participantes, com opções
de pagamentos variadas. A
gama de mercadorias engloba:
roupas, calçados, acessórios,
perfumaria, eletrônicos, entre
outros.
“O momento exige adaptação e é o que nós resolvemos
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CONTRIBUINTES

Sancionada lei que mantém
inadimplentes em PPIs
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Foi sancionada nesta
quinta-feira (27) a lei complementar 631/2020 que
suspende a contagem do
prazo de inadimplência do
pagamento dos refinanciamentos feitos por munícipes
com dívidas junto a administração e indiretas relacionadas às PPIs (Programa de
Pagamento Incentivado).
O regramento original previa que a falta de pagamento
após 120 dias a contar da
data do vencimento da parcela acarretaria no rompimento do parcelamento e a
retomada da cobrança total
por meio administrativo ou
judicial.
A nova lei estabelece
que a contagem do prazo
comece a valer novamente
a partir de 1º de janeiro 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 reconheceu o estado de calamidade
pública em decorrência a
pandemia da Covid-19 até
dia 31 de dezembro de 2020.
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.
Na sua justificativa o
Executivo salientou que a
suspensão aprovada tomou
como consideração o cenário
econômico vivido em decorrência da pandemia da Covid
– esse novo regramento dará
um fôlego aos contribuintes
pelo menos até o final deste
ano.

Divulgação SMCS

Esquenta
Com a aproximação das convenções o clima esquentou
nos bastidores envolvendo os dirigentes partidários. O vice-prefeito Eleuses Paiva (foto) declarou que não existe nenhuma possibilidade de o PSD fechar aliança com o PSDB, a fim
de apoiar a pré-candidatura a prefeito do vereador Renato
Pupo. “Essa possibilidade não existe”, garantiu. Segundo
ele, se Edinho Araújo (MDB) confirmar sua candidatura na
disputa pela reeleição, o PSD irá fazer parte da coligação.
Sobre reunião entre representante da executiva tucano com
o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, Eleuses
disse que não procede. “Hoje (ontem) eu vou jantar com o
presidente Kassab”, revelou.

Prefeito Edinho Araújo sancionou lei

Extraoficial

PLANO SÃO PAULO

Estado analisa ofício de Edinho para reabertura
Divulgação

Em nota, Vinholi afirma que recebeu pedido e estado avalia

Sérgio SAMPAIO

O pleito feito pelo prefeito
Edinho Araújo (MDB) para rever a classificação da cidade
dentro do Plano São Paulo
da atual fase Laranja para a
Amarela foi recebido pela Secretaria de Desenvolvimento
Regional e foi encaminhado
para o Comitê de Contingência
ao Coronavírus.
O prefeito demonstrou por
meio de dados que os casos
da Covid-19 e o percentual
de leitos de UTI estão abaixo
dos 75% nos últimos dias,
percentual este que permitiria
a ida para a fase Amarela – ele
solicitou que a reavaliação seja
feita nesta sexta-feira (28) e
não somente no dia 02 de
setembro.
Em nota a pasta salienta
que o secretário Marco Vinholi
dialoga com os prefeitos para
o bom entendimento das

RENDA

ações de combate ao coronavírus e o cumprimento do Plano
São Paulo.
Respeito - a secretaria
afirma que as prefeituras devem respeitar a determinação
estadual. “Os decretos e ações
dos municípios precisam observar a classificação dada pelo
Plano São Paulo, que foi baseada no panorama de evolução
da doença e na capacidade
hospitalar dos Departamentos
Regionais de Saúde (DRS)”,
traz trecho da nota.
14 dias - O Plano São
Paulo estabelece regra comum
para os 645 municípios, que
determina 14 dias de queda
nos índices medidos para
avanço de fase, com base em
critérios científicos e de saúde.
A próxima reclassificação do
Plano São Paulo está prevista
para o dia 4 de setembro.

Divulgação

Governo lança
programa de
estímulo ao emprego
Sérgio SAMPAIO

O governo do Estado de
São Paulo lançou nesta quarta-feira (26) o programa “Meu
Emprego Vaga Certa” onde por
meio de uma nova plataforma
as empresas poderão encontrar trabalhador certo para a
vaga que elas necessitam.
Segundo o governador
João Doria (PSDB) o objetivo
do projeto é agilizar a contratação de todos os níveis de
qualificação – nesta plataforma já existem cadastrados 1,8
milhões de currículos.
Patrícia Ellen, secretária de
Desenvolvimento Econômico,
todas as pessoas que vivem
no Estado de São Paulo e possuem o cadastro no Sistema
Nacional do Emprego (SINE),
do Governo Federal ou nos
Postos de Atendimento ao
Trabalhador (PATs).
Empresários – os empresários que desejam contratar,
basta acessar o site www.
vagacerta.sp.gov.br ou baixar
o aplicativo na loja virtual. No
momento, o sistema está disponível apenas para Android.

Em breve, será liberado no
formato IOS.
Novos Currículos - As pessoas em busca de emprego,
que não estão no banco de
dados do SINE e querem ser
localizados pelas empresas,
devem realizar o cadastro,
que pode ser realizado no
site www.gov.br/pt-br/servicos/
buscar-emprego-no-sistema-nacional-de-emprego-sine
, no aplicativo SINE Fácil ou
nos Postos de Atendimento ao
Trabalhador (PATs) do Estado e
das prefeituras.
Rio Preto - Em Rio Preto
o PAT fica localizado na Rua
Boa Vista, 666, bairro Boa
Vista – no caso do posto de
atendimento da Secretaria
de Trabalho em Emprego do
município a mesmo volta a
funcionar no próximo dia 2 de
setembro dentro da Prefeitura
Regional Norte (Shopping Cidade Norte).
O cadastro municipal conta
atualmente com 8.100 trabalhadores que estão a busca de
uma colocação no mercado de
trabalho.
“O ‘Meu Emprego Vaga

Apesar da negativa do vice-prefeito Eleuses Paiva, o
presidente do PSDB, Manuel
Gonçalves, disse que um representante do partido esteve na Capital para conversar
com Gilberto Kassab. Disse
que a reunião foi remarcada para o início da próxima
semana. Informação extraoficial, no entanto, diz
que o encontro aconteceu
terça-feira à tarde. O que
se sabe é que o presidente
estadual do PSDB, Marco
Vinholi, também abriu o seu
arsenal em busca de reforço
para a chapa tucana. Agora
é o momento dos caciques.
A conferir!

Irritação
As informações de que
dirigentes estão entrando na
seara de adversários políticos causa irritação naqueles
que não querem que suas
alianças sejam afetadas.
Agora, a dialética é a essência da base política. Sem
conversa, os acordos não
são concretizados. Se vai
acontecer o acordo ou não,
isso só será conhecido com
base nas tratativas. Cada
dirigente tem de observar,
com base nas propostas
dos pré-candidatos, o que é
melhor para a população. O
blábláblá, inclusive, faz parte
deste momento de definição
das alianças.

Tratativas

Lançamento ocorreu ontem no Palácio dos Bandeirantes

Certa’ vai permitir que as empresas rapidamente encontrem
trabalhadores certos para as
vagas certas. A plataforma foi
criada pelo Estado de São Paulo para intermediar e agilizar a
contratação de mão de obra
qualificada para o mercado de
trabalho. Esta é uma boa informação, de um Governo que
valoriza a saúde e a proteção
à vida, mas também e economia e a geração de emprego e

renda”, salientou Doria.
A plataforma “Meu Emprego Vaga Certa” pode ser
utilizada por todas as empresas
instaladas em território paulista, para busca dos currículos
de acordo com as necessidades das vagas disponíveis.
O projeto da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
vai facilitar o preenchimento
das vagas e reduzir o tempo
de contratação.

A direção da executiva do
PSDB de Catanduva também
busca entendimento para
fechar aliança com o PSD. O
padre Osvaldo, pré-candidato a prefeito pelo PSDB, está
amarrando acordo para ter
como pré-candidato a vice
Julinho Ramos (PSD), que
já foi presidente da Câmara
daquela cidade. Para tanto,
foi pedir bênção ao presidente nacional do PSD, Gilberto
Kassab, terça-feira, em São
Paulo. O que foi conversado
no encontro não foi revelado e nem se o morubixaba
Kassab vai ou não chancelar
o acordo. O padre tem de
rezar…

Avanço

Chorar
O pré-candidato a prefeito Marco Rillo (PSOL) disse
que dirigentes partidários
fizeram discursos com o objetivo de fechar uma aliança
reforçada só com partidos
de esquerda. Só que está
ocorrendo uma dispersão,
ou seja, cada um está lançando pré-candidatura própria. É o caso do PT e do
PCdoB, com Celi Regina
da Cruz e Carlos Alexandre,
respectivamente. Pelo andar
da carruagem, a sonhada
frente ampla não será concretizada. “No dia 16 de
novembro todo mundo vai
chorar o leite derramado”,
prevê o vereador Rillo.

Pressão
O grupo de sustentação
política do ex-prefeito Valdomiro Lopes (PSB) insiste
de que ele tem de disputar
a Prefeitura nas próximas
eleições. A pressão é forte,
porém, interlocutor ligado
ao ex-prefeito disse que ele
está irredutível, inclusive,
passa alguns dias de férias
na sua fazenda, no estado
de Tocantins, bem longe
da pandemia provocada
pelo coronavírus. A pressão, portanto, só vai acabar
quando expirar o prazo para
a promoção das convenções
partidárias, que acontecem
entre 31 de agosto a 16 de
setembro.

Expectativa
Existe expectativa positiva da equipe do prefeito
Edinho Araújo (MDB) de
que João Dória (PSDB) irá
atender à reivindicação de
flexibilização com o intuito
de passar Rio Preto para a
fase amarela. Sem incluir
as cidades da região, Rio
Preto atende o protocolo do
estado para avançar de fase.
Agora, a progressão da fase
laranja para a amarela vai
depender da vontade política
do governador, que acontece
amanhã. Se liberar, poderão
retomar as atividades academias, salões de beleza,
barbearias, bares e restaurantes.

A emenda constitucional que amplia o alcance e torna o
Fundeb permanente, foi promulgada ontem pelo Congresso
Nacional. A pré-candidata a prefeita Celi Regina da Cruz (PT),
ligada à educação, disse que a nova lei é importante porque vai
garantir recursos para a educação básica no país. “Não é a do
nosso sonho, mas teve um avanço e foi uma vitória do povo”,
pontuou. A petista lembrou que prevaleceu o substitutivo da deputada Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) sobre a proposta do
Planalto, que possibilitou aumentar os recursos federais de 10%
para 30% de forma progressiva em 10 anos. A área da educação
de Rio Preto vai receber R$ 101 milhões do Fundeb este ano.
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EM 2020

Dados da SSP apontam queda de
26% de roubos e furtos em Rio Preto
Arte: Ingrid GUARESCHI

Divulgação

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Casos de furtos e roubos
caíram 26,2% em Rio Preto
entre janeiro e julho em comparação ao mesmo período
do ano passado. Foram 3.344
ocorrências registradas contra
4.537, em 2019.
Já o número de latrocínios – roubos seguidos de
morte - se manteve estável,
apenas um caso em cada um
dos períodos. Os dados estão
na estatística divulgada, nesta
quarta-feira (26), pela Secretaria de Segurança Pública
(SSP).
A SSP classifica os roubos
em quatro categorias: de veículos, a banco, de carga e outros.
Já os furtos são: de veículos e
os furtos outros. Além disso, foi
registrado somente um roubo
de carga em cada ano, entre
janeiro e julho.
A queda foi ainda mais
acentuada foi em relação aos
furtos em geral (-27%). Foram
2.493, ante 3.457, diferença
de 964. Não houve nenhum
registro de roubo a banco, durante os sete primeiros meses
deste ano e nem no mesmo
período de 2019.
A comparação traz também
diminuição de 25% nas ocorrências de roubos de veículo
e 19% nos crimes de furto de
veículos.
O tenente Claudio Ziroldo

“

Principalmente
nos casos
de crimes
cometidos a
residências,
porque as
pessoas estão
mais em suas
casas

reconhece que as medidas restritivas provocadas pela quarentena ajudaram na redução da
criminalidade. “Principalmente
nos casos de crimes cometidos
a residências, porque as pessoas estão mais em suas casas.

Por outro lado, a pandemia, prejudicaria os furtos em relação as
empresas que estão fechadas,
além de o risco maior de roubo
para aqueles que mesmo com
a recomendação, precisam sair
para trabalhar, uma vez que

REGIÃO

O 4º Batalhão de Polícia
Ambiental, durante patrulhamento pela área rural de
Palmares Paulista, flagrou
três homens realizando caça
ilegal. Os acusados estavam
em um veículo e usavam
fachos de luz provenientes
de lanternas de alta potência

para a caça, o que chamou a
atenção dos policiais.
Ao abordarem o veículo
verificaram que dos três ocupantes dois portavam armas
longas. Os infratores afirmaram que estavam fazendo
atividade de controle do javali e, embora a documentação do armamento estivesse
em dia, não apresentaram

autorização pertinente para
atividade.
Todos foram autuados
administrativamente, sendo
conduzidos até a Delegacia
Seccional de Catanduva,
onde o armamento ficou
apreendido. Após prestar depoimento, os acusados foram
liberados e responderão em
liberdade.
Divulgação

Armas apreendidas com caçadores na região

JARDIM ARROYO

Preso com drogas e arma em mochila infantil

Tatiana PIRES

Policiais do Baep (Batalhão
de Atividades Especiais da Polícia) prenderam um homem
com 10 tijolos de maconha
e algumas porções menores,
além de uma arma de fogo,
que estavam em uma mochila
infantil. O flagrante aconteceu
na manhã desta quarta-feira
(26), no Jardim Arroyo, em
Rio Preto.
Segundo informações do
Baep, a arma estava sem carregador e teria sido usado em
uma tentativa de homicídio no
bairro João Paulo II. A droga
pesou cerca de 5 quilos.
O homem foi levado à Central de Flagrantes e permanece
à disposição da Justiça. Entorpecente e o revólver foram
apreendidos.

”

o patrulhamento direcionado
a esse cenário atual em que
o isolamento social alterou a
dinâmica do dia a dia na cidade.
“Não é operação reunindo viaturas e sim visando locais, pela
corporação já sabido que podem

ESTÁ PRESO

Polícia flagra 3 em caça ilegal de javali
Da REDAÇÃO

quanto menos pessoas nas
ruas maior a possibilidade de
o individuo cometer o roubo e
não ser identificado”, pontuou.
Para minimizar a chance de
ocorrer esses crimes, o tenente
informou que a PM organizou

ocorrer crimes, como pontos de
ônibus, locais onde há empresas
que poderiam ser furtadas. Os
policiais na rua estão orientados
para esse tipo de problemática
devido à pandemia”, explicou.
O delegado assistente da
Seccional, Alexandre Arid, garante que os números também
tem relação com o trabalho
de campo da Polícia Civil, que
tem prendido diversos desses
criminosos no período. “É uma
conjunção de fatores positivos
nesse sentido. Temos o trabalho
incessante da Polícia Civil, que
continuou, ainda que durante a
pandemia, e está trabalhando
24 horas por dia, registrando
as ocorrências, inclusive pela
delegacia eletrônica, fazendo as
investigações necessárias para
o esclarecimento das infrações.
Isso tem levado a prisão de criminosos que eram contumazes
nesse sentido de furtar e roubar
pessoas, veículos, residências e
comércio”.

Divulgação

Tabletes de maconha, arma e dinheir apreendidos com
acusado de tráfico

Jovem é preso por tráfico
no Jardim das Oliveiras
Cláudio LAHOS

Tatiana PIRES

A Polícia Militar prendeu
um jovem de 22 anos por tráfico de drogas na noite desta
terça-feira (25), no bairro
Jardim das Oliveiras, em Rio
Preto. Com ele, foram apreendidas 20 porções de cocaína e
11 pedras de crack, além de
R$ 70 e um celular.
Segundo o boletim de
ocorrência, os policiais, durante patrulhamento de rotina,
perceberam que o jovem entregava algo para o motorista
de um carro escuro. O local
já é conhecido como ponto
de tráfico. O carro foi embora
sem ser abordado.
Já o suspeito, ao avistar
a viatura da PM, tentou fugir,
pulando o muro do Centro
Esportivo Integrado Maria Inês
Martins dos Passos, (conhecido como Centro Esportivo do
Maria Lúcia), mas foi detido.
A polícia precisou imobilizá-lo
e algemá-lo.
Levado à Central de Fla-

Caso foi encaminhado
ao Plantão Policial e
jovem acabou ficando
preso à disposição
da Justiça

grantes, o jovem negou o tráfico, no entanto, permaneceu
preso a disposição da Justiça.
Ele não possui antecedentes
criminais.

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
ÁTILA ANTONIO RIBEIRO DE TOLEDO e MAYARA BOTTURA. Ele, de nacionalidade brasileira, zootecnista, solteiro, nascido em Tabapuã, SP, no dia 06 de junho de 1986, ﬁlho de e de
SILVANA ALVES DE TOLEDO. Ela, de nacionalidade brasileira,
médica veterinária, solteira, nascida em Ibirá, SP, no dia 15 de
janeiro de 1990, ﬁlha de JOÃO PEDRO FERRAZ BOTTURA e
de ALEXANDRA CRISTINE LOPES.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado 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, 24 agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

FALECIMENTOS

AGNELO PEIXOTO DOS SANTOS,
faleceu aos 83 anos de idade. Era casado
com a Sra. Dalira Oliveira Candido Santos
e deixa os ﬁlhos Marli e Rosangela. Foi
sepultado no dia 26/08/2020, às 11:00,
saindo seu féretro do velório Capelas Prever para o cemitério Parque Jardim da Paz.

ADOTIVES JOSÉ DE ARAÚJO, faleceu
aos 89 anos de idade. Era casado com a
Sra. Aparecida Rodrigues Araújo e deixa
os filhos Odair, Ari Dinei, Maria Oneif,
Amauri (falecido) e Luís Carlos (falecido).
Foi sepultado no dia 26/08/2020, às 11:00,
saindo seu féretro do velório Capelas
Prever para o cemitério São João Batista.

WILSON HENRIQUE, faleceu aos 92
anos de idade. Era casado com a Sra.
Ignez Malvezi Henrique e deixa os ﬁlhos
Wilnês, Wigson e Wignez. Foi sepultado
no dia 26/08/2020, às 15:00, saindo seu
féretro do velório Parque Jardim da Paz
para o mesmo cemitério.

TEONILIA ALVES DE ALMEIDA, faleceu
aos 87 anos de idade. Era viúva do Sr.
Deocleciano Alves de Almeida e deixa os
ﬁlhos Nelza, Cleusa, Isabel, Elis, João,
Joel, Jairo, Paulo, Elaine Cristina, Amador
(falecido), Herminio (falecido), Oswaldo
(falecido) e Andréia (falecida). Foi sepultada no dia 26/08/2020, às 17:00, saindo
seu féretro do velório Parque Jardim da
Paz para o mesmo cemitério.

ADÉLIA CAMPOS SCARELLI, faleceu
aos 92 anos de idade. Era casada com o Sr.
Irineu Scarelli e deixa os ﬁlhos José Eduardo, Paulo Cesar, Tania Maria, Ana Maria,
Marcos Luiz, Júlio Cesar, Silvia Maria e
Luiz Antonio (falecido). Seu sepultamento
será no dia 27/08/2020, às 11:00, saindo
seu féretro do velório Capelas Prever para
o cemitério Parque Jardim da Paz.

ZULMIRA CAMPANA PEDROZO, faleceu aos 85 anos de idade. Era viúva do Sr.
Eduardo Pedrozo e deixa os ﬁlhos Sonia e
Eduardo. Foi sepultada no dia 20/08/2020,
às 17:00, saindo seu féretro do velório da
Ercília para o cemitério da Ressurreição.

São José do Rio Preto, quinta-feira
27 de agosto de 2020
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COVID-19

Ocupação de UTI volta acima de 75%
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O índice de ocupação de
leitos de UTI na região de Rio
Preto voltou a crescer nesta
quarta-feira (26), atingindo
75,1%. Desde domingo (23),
o Seade (Sistema Estadual de
Análise de Dados) do Governo
de São Paulo apontava uma
queda de na taxa de ocupação,
revelando índices inferiores
a 75%, o que credenciaria a
região para um possível avanço
à fase amarela do Plano São
Paulo na sexta-feira.
Ainda segundo o Seade, a
taxa de ocupação em enfermaria é 58,2%, além de registrar
uma média de 100 internações
por dia nos 102 municípios
abrangidos pelo Departamento
Regional de Saúde (DRS). São
25,9 leitos disponíveis para
cada 100 mil habitantes.
Com a região há mais de
80 dias na fase laranja, o
prefeito de Rio Preto Edinho
Araújo (MDB) chegou a enviar
um ofício na terça-feira (25) ao
governador João Doria (PSDB)
pedindo reavalie semanalmente a troca de fases no Plano
São Paulo, o que possibilitaria
que a cidade fosse para fase
amarela ainda nesta sexta-feira
(28).
A Santa Casa, um dos principais hospitais no atendimento de pacientes com Covid-19,
está com 37 internados na UTI
e 47 na enfermaria. Já no Hospital de Base, que atende toda
a região, são 110 pacientes na
UTI e 109 na enfermaria.

Divulgação

SAÚDE VASCULAR

SAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.br

Extremidades frias

Quem deve preocupar-se
com este sintoma?
Divulgação

Ocupação de leitos de UTI na região voltou a ficar acima dos 75%

Olímpia registra mais Mirassol tem 26 novos
casos em 24 horas
uma morte na pandemia
Vinicius LIMA

A secretaria de Saúde
de Olímpia informou nesta
quarta-feira (26) que foi
confirmado mais um óbito
por Covid-19 no município.
A vítima era uma mulher
de 68 anos que estava
hospitalizada na UTI do
Hospital Nossa Senhora,
em Barretos, e possuía
comorbidades.
Além disso, foram confirmados 36 casos positivos (17 em mulheres
e 19 em homens) e 27
pacientes recuperados da
doença. A Saúde ainda

informou que recebeu 54
resultados de testes negativos para coronavírus e
registrou 51 novas notificações suspeitas.
Com as atualizações,
Olímpia possui 1.655
casos confirmados, dos
quais 1.420 estão curados
(85%), 37 vieram a óbito
e 24 estão internados em
hospitais de Olímpia, Barretos e Rio Preto (13 em
UTI, 1 Suporte Ventilatório
e 10 na enfermaria). O
município aguarda resultados de 154 suspeitos,
sendo dois na UTI e três
na enfermaria.

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
ALEXANDRE JOSÉ SIGNORINI e DANIELA DE LIMA BASTOS SIGNORINI. Ele, de nacionalidade brasileira, contador,
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 23
de dezembro de 1962, ﬁlho de ALCEU SIGNORINI e de IRENE
PAVÃO SIGNORINI. Ela, de nacionalidade brasileira, psicológa,
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de
fevereiro de 1972, ﬁlha de JOSÉ BASTOS FILHO e de MARIA
CELIA ROBERTO DE LIMA BASTOS.
ADÉLIO FERRAZ e EDNA MARIA LOPES. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, viúvo, nascido em Sales, SP,
no dia 23 de março de 1946, ﬁlho de DOMINGOS FERRAZ
NETO e de ROSA LENCE DO PRADO. Ela, de nacionalidade ,
costureira, divorciada, nascida em Barra do Garças, MT, no dia
03 de abril de 1953, ﬁlha de JOSIAS FRANCISCO LOPES e de
MARIA DE JESUS LOPES.
ALEXANDRE QUARTIERI BORGES DA SILVA e KAYNATA
SANTUZA APARECIDA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade
brasileira, vendedor, divorciado, nascido em São José do Rio
Preto, SP, no dia 04 de fevereiro de 1992, ﬁlho de ANTONIO
BORGES DA SILVA JUNIOR e de MARILDA QUARTIERI BORGES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora,
solteira, nascida em Nhandeara, SP, no dia 27 de abril de 1988,
ﬁlha de IOEDISON ANTONIO DE OLIVEIRA e de MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado 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, 25 agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

Vinicius LIMA

A Prefeitura de Mirassol,
por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento
de Saúde, informa que foram confirmados 26 novos
casos positivos e um óbito
por Covid-19 no município
nesta quarta-feira (26).
A vítima é uma mulher
de 65 anos que, desde o
dia 18/08, estava internada na UTI do Hospital de
Base, em São José do Rio
Preto. Ela possuía comorbidades.
Dentre os novos casos
confirmados, 16 foram em

mulheres e 9 em homens,
com idades que variam de
18 a 89 anos. Outro caso
de coronavírus foi diagnosticado em uma criança de
11 anos. Atualmente, dois
pacientes estão internados
na enfermaria e um na UTI
do Hospital de Base. Os
demais estão cumprindo
quarentena em suas respectivas casas.
O município contabiliza
4.897 notificações, 986
positivos, 3.514 negativos e
397 aguardando resultado.
Do total de positivos, há 863
curados, 80 em quarentena,
22 internados e 21 óbitos.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
ANDRÉ LEANDRO DUARTE e PATRICIA FERREIRA. Ele,
de nacionalidade brasileira, repositor, divorciado, nascido em
CAMPINA VERDE, MG, no dia 18 de junho de 1988, ﬁlho
de ANTONIO CARLOS LEANDRO DUARTE e de DELFINA
ROMUALDO DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira,
artesã, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 25 de
dezembro de 1974, ﬁlha de MARIO FERREIRA e de MARTINA
NUNCIATO.
RAFAEL GOMES DOS SANTOS e LORENA RUIZ HIPÓLITO
DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, churrasqueiro,
solteiro, nascido em Auriﬂama, SP, no dia 03 de junho de 1994,
ﬁlho de PAULO MARTINS DOS SANTOS e de LUZIA GOMES
DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Auriﬂama, SP, no dia 27 de janeiro de 1996, ﬁlha
de ISMAEL HIPÓLITO DE SOUZA e de SIRLENE PEREIRA
RUIZ.
ROBERTO MORIYAMA JUNIOR e JAQUELINI GRACIELI
VIEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado,
nascido em São Paulo, SP, no dia 11 de março de 1974, ﬁlho
de ROBERTO MORIYAMA e de VIRGINIA NOGALES MORIYAMA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em
São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de janeiro de 1999, ﬁlha
de LUIS CID VIEIRA e de SUEIDI GRACIELA ESTEVES.
MARCELO GONÇALVES COLLETES e ELIANA BEATRIZ
MARQUES DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira,
instrutor de auto escola, divorciado, nascido em São José do
Rio Preto, SP, no dia 06 de janeiro de 1979, ﬁlho de MILTON
GONÇALVES COLLETES e de NEUZA APARECIDA GEROMEL COLLETES. Ela, de nacionalidade brasileira, diarista,
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de
setembro de 1967, ﬁlha de JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA
e de IZABEL MARQUES DE OLIVEIRA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado 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, 26 agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

Dentre os motivos que estimulam o paciente
a buscar o atendimento médico, a queixa de
“extremidades frias” ocupa posição de destaque,
em especial na população idosa. Geralmente
acompanhada de dor, falta de sensibilidade ou
formigamento, a frialdade nas mãos e nos pés
representa um sintoma importante, que pode
ser decorrente de doenças clínicas que merecem
avaliação cuidadosa.
Durante o inverno, a queda dos níveis térmicos
inevitavelmente afeta nosso sistema circulatório,
provocando um fenômeno conhecido como “vasoconstrição periférica”, que caracteriza-se pelo fechamento temporário ou diminuição da luz arterial.
Desta maneira, o aporte sanguíneo para nossas
extremidades é reduzido e como consequência
desta reação orgânica, observamos que o menor
fluxo sanguíneo para as extremidades resulta em
menor temperatura das mãos e dos pés.
Em pessoas jovens, que não apresentam comprometimento do sistema circulatório, a sensação
de frialdade nas extremidades pode ser controlado
com o aquecimento do membro, a partir do uso
de meias de lã e de luvas confortáveis. Exercícios
físicos e alongamentos com os pés e as mãos
auxiliam na manutenção da temperatura local.
O maior problema ocorre quando a extremidade
fria acomete os pacientes idosos. Geralmente, o
envelhecimento é acompanhado por comorbidades, como alterações circulatórias e cardiopatias.
A presença de frialdade nas mãos e nos pés em
pacientes idosos, cardiopatas e com alterações
circulatórias já conhecidas pode ser a primeira
manifestação da isquemia arterial aguda.
A isquemia arterial aguda é definida como a
interrupção súbita da circulação, com possível
comprometimento da viabilidade do membro. Os
pacientes que já sofreram infarto do miocárdio,
derrame ou que estão em tratamento medicamentoso da “má circulação” estão mais predispostos
a isquemias arteriais nas mãos e nos pés, que
pode ser exacerbada pela queda de temperatura
e pela vasoconstrição.
A queda de temperatura reduz o fluxo de sanguíneo para as extremidades aumentando as chances
da trombose arterial. O tratamento da trombose
arterial pode até mesmo exigir procedimento cirúrgico de urgência para o restabelecimento do
fluxo de sangue para as extremidades.
O uso de roupas apertadas e a colocação dos
pés em conteúdo com altas temperaturas, como
água quente ou fervente, é contraindicado. Na
presença de extremidades frias, acompanhada
de dor, alteração de sensibilidade e mudança na
coloração das mãos e dos pés, a avaliação com
o cirurgião vascular é fundamental.
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor
em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas de Cirurgia Vascular,
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e
coordenador do curso de Medicina da União
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...

LUIZ FERNANDO Caldeira, médico, comemorou mais
um aniversário anteontem,
ao lado de sua morena Liliana Bardella Caldeira e, recebendo muitos cumprimentos
de sua legião de amigos.
Aquele abraço!
ANA CLÁUDIA NAVARRO
Cais, esposa do advogado
Marco Antônio Cais, foi muito
paparicada pelos familiares
no dia de ontem, quando
ganhou idade nova.
JULIANA XAVIER Flores
e o francês Laurent Flores
estão festejando 13 anos de
casamento, com os ﬁlhos na
França, onde residem. Juliana, é ﬁlha dos rio-pretenses
João e Lourdes Xavier.
FLAVIA COSTA, advogada
e promoter de eventos, está
curtindo 27 semanas de
gravidez, da ﬁlha Bella, que
nascerá antes do final do
ano. É muito amor!
NILTON CESAR Borges,
colunista social de Barretos,
manda avisar que para garantir a saúde e a segurança
em primeiro lugar, adiou sua
Feijoada Samaúma para o
dia 24 de julho de 2021. A
alegria vai ser em dobro,
em um espaço no recinto da
festa de Barretos.
CARLA LEMOS foi muito
cumprimentada anteontem,
quando assumiu nova idade
em sua bonita residência em
condomínio fechado. A ﬁlha
Lara, que estuda no exterior
mandou linda mensagem
para a mamãe.
ATÉ O FINAL DO MÊS,
o Shopping Cidade Norte,
abriga a Feira de Livros Balão das Letras. Com mais de
3 mil exemplares, a oferece
opções de leitura para quem
está em casa cumprindo o
distanciamento social.
O EMPRESÁRIO RAPHAEL Canovas, ao lado de Angela Ribeiro, aniversariante
de ontem, passou a especial
data em Santuário Nacional
de Aparecida, em Aparecida
do Norte. Gratidão e muita fé.
PAULO BRITTO, sambista
de Rio Preto, realiza neste
sábado, dia 29, uma Live Solidária, em prol da Comunidade Sol, que atende pessoas
com problemas com álcool e
drogas ou que sofrem vulnerabilidade social.

SOCIAL
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Pérola do Dia
O DINHEIRO SÓ COMPRA PESSOAS BARATAS. GENTE DE VALOR SE BANCA
SOZINHA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

SPOTlight

DiáriodoBob
27 DE AGOSTO é o 239.º dia de 2020. Faltam 126 para
acabar o ano. Comemoramos o Dia do Psicólogo e do Corretor
de Imóveis. Numero cabalístico. Olha só o cúmulo da coincidência: Ronaldinho Gaúcho ficou 171 dias preso no Paraguai.
Mundo moderno. Segue ate o dia 29 de agosto a realização da
primeira edição digital do ECONOMIX, no Praça Shopping, com
exposição e venda dos produtos via redes sociais, site e WhatsApp. A novidade em face da pandemia vai oferecer até 70%
de desconto. Avanço da medicina. Acaba de ser publicada no
Diário Oficial da União, a lei 13.989, que dispõe sobre o uso da
TELEMEDICINA durante a pandemia, desde que possuam assinatura eletrônica ou digitalizada do profissional que realizou a
prescrição, sendo dispensada sua apresentação em meio físico.
Ninguém escapa. O presidente da ACIRP, Kelvin Kaiser, testou
positivo para a COVID 19, mas já está ganhando a liberdade
depois de cumprir alguns dias em isolamento social desde os
primeiros sintomas e trabalhando em Home Office. Mantendo
distanciamento. Não chamem Marcos Casale e Renato Pupo
para a mesma roda de caciques. Eles, que quase firmaram uma
chapa para as eleições municipais, acabaram rompendo relações.
Aproveitando o tempo. Marcos Casale, confiante, deve ser o
candidato a prefeito pelo PSL, ex-partido do Presidente Bolsonaro.
Seu tempo na televisão e no rádio dá e sobra pra se promover.
Mas, se tempo de propaganda fosse o critério, Valdemar Freitas
e Alessandro Bossan deveriam estar na disputa. Contra ataque.
O pré-candidato a prefeito Rogério Vinicius entrou com uma ação
para barrar a construção do Hospital da Zona Norte. Não custa
nada lembrar o moço, que já foi do Conselho Municipal de Saúde
e advogado em várias ações pedindo remédios e tratamento
médico para a população mais carente, da importância da obra
antes de pedir para paralisá-la. Direito e Bioética. A corrida pelo
lançamento comercial da vacina da covid-19 conduz às seguintes
perguntas: quão rápido pode ser feito com garantia de segurança para os imunizados? Quem poderá ser responsabilizado em
caso de dano? Estupro de vulnerável. O aborto realizado pela
menina de 10 anos, vítima de estupro, segundo o promotor de
Justiça aposentado, Dr. Eudes Quintino, de Rio Preto, atendeu
rigorosamente os requisitos apontados pelo Código Penal para a
interrupção da gravidez. Pra terminar. Os correios estão mesmo
em greve, ou estão trabalhando em operação tartaruga? Não
precisam explicar, porque não me interessa entender. Ponto e
basta!

Paulo Porto, narrador
esportivo da Radio
Interativo, o único
atualmente a gritar
os gols de Rio Preto e
América (quando tem) é
o aniversariante de hoje.
Parabéns pela história e
pelo aniversário hoje

Próxima quarta-feira

Fechados desde março
por causa da pandemia da
Covid-19, o Poupatempo de Rio
Preto e o Posto de Atendimento
Prefeitura Regional Norte,
voltam a realizar atendimento
presencial na próxima quartafeira, dia 2 de setembro.
Aleluia, aleluia...

Show de “BOLA”

O craque argentino Lionel
Messi está próximo de sair
do Barcelona, ao comunicar
à diretoria, que não deseja
continuar após se reunir com
o recém-contratado técnico
holandês Ronald Koeman.

A empresária Sueli Sosso e os ﬁlhos Haryston e
Hellen Sosso Araújo em encontro festivo

Voto a favor

Amigo da família, desde o avô Nelson de Freitas (Batata) e
Odete, a avó coruja, do casamento de seus pais Fernando
(Nando) Colturato e Lucy, sem esquecer da Tia Graça, vejo
agora, o nome do Xará do meu filho, Leandro Colturato,
também médico como o pai, candidato a presidente do Clube
Médico, um dos clubes mais emblemáticos de Rio Preto. E,
mesmo não sendo da área da saúde, jornalista e radialista
desde pequenininho, me vejo com uma vontade louca de votar
neste pleito.

Segue o roteiro

Então, como não há outro jeito, senão afirmar que torço pelo
pleito, já, me coloco a disposição para servir sem ônus, à
partir do dia 1º de setembro, como comunicador a serviço da
entidade. É a primeira vez que me declaro antecipadamente
numa eleição que não tem nada a ver comigo, mas com direito
de torcer. Depois da vitória na formação como médico, Leandro
realiza mais um sonho: o de ser presidente da Sociedade de
Medicina de Rio Preto.

Vamos amarelar

Tanto o prefeito Edinho Araújo quanto o presidente da ACIRP,
Kelvin Kaiser, não esperavam que Rio Preto permanecesse no
mesmo tom de cor na classificação das cidades na tabela do
Estado. A insatisfação tem sentido. É que fizemos direitinho a
lição de casa, mas as cidades da região não tiveram o mesmo
comportamento. Pagamos o preço apesar da excelência
da nossa medicina e por atender com responsabilidade os
enfermos da região. Por isso continuamos continuar chupando
“laranja azeda” esperando que “amarele” pra adoçar nossos
próximos dias. Chame a polícia. Além do déficit de 204
profissionais, a Polícia Civil da região de Rio Preto perde mais
11 policiais que pediram afastamento para concorrer a uma
vaga na Câmara Municipal.

Saiu da Forno

A 185º edição da Revista
Acirp acabou de sair do forno
e você pode conferir todo esse
conteúdo gratuitamente. Tem
uma reportagem especial sobre
Networking um dos pilares que
a associação tanto defende
em prol de seu associado. E,
ainda, a força do Centenário
da Associação Comercial de
Rio Preto.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp
O arquiteto Fabiano
Hayasaki e Tânia,
elegantes, em noite de
homenagem. Foto de
Luizinho Bueno
VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS,
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS
Seguimentos industriais - construção civil - florestas e jardins
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Tel. (17) 3233-4888

São José do Rio Preto, quinta-feira
27 de agosto de 2020

Jornal

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE
DELIBERAÇÃO COMDEMA Nº. 010/2020 de 11/08/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre critérios para realização de reuniões ordinárias e extraordinárias durante estado de calamidade pública
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 6.615 de 02 de junho de 1997 e posteriores alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
e
Considerando que a situação de pandemia pelo COVID-19
resultou na edição de uma série de medidas de enfrentamento pelo poder público federal, dos estados e municípios,
inclusive com a decretação de estado de calamidade pública, conforme Decretos Estaduais n. 64.879 de 20/03/2020
e 64.967 de 08/05/2020 e Decreto Municipal 18.571 de
24/03/2020, e
Considerando a necessidade de estabelecer critérios para a
realização de reuniões não presenciais no âmbito do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE,
DELIBERA
Art. 1º - As reuniões ordinárias e extraordinárias nas instâncias consultivas e deliberativas deverão ocorrer de forma
virtual até 31 de dezembro do corrente ano, respeitando o
prazo legal e os procedimentos de convocação.
Art. 2º - Para comprovar e registrar presença na reunião
os membros deverão preencher o formulário eletrônico do
google forms, disponibilizado durante a reunião.
Art. 3º - As atas deverão ser assinadas eletronicamente pelos membros participantes da reunião em questão, por meio
de formulário eletrônico do google forms e arquivada junto
com a ata e lista de presença.
Art. 4º - As reuniões virtuais serão públicas, conforme artigo
14º do Decreto nº 18.014/2018.
Art. 5º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
aprovação pelo Comdema.
São José do Rio Preto-SP, 11 de agosto de 2020.
Gabriela Atique Fernandes
Carla Regina Zoccal Alves
Presidente do COMDEMA
cretária Executiva do COMDEMA

Se-

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Diante informações prestadas pela Gerência de Reabilitação, quanto às divergências apresentadas no item cód.
81895, pertencente às notas de empenho em epígrafe, os
itens entregues não são reclináveis conforme solicitado no
processo de compras. Com fundamento na proposta de
cotação enviada, conforme item 3. Com fundamento na Lei
8078/90 - Código de Defesa do Consumidor, Seção III, Art.
18, Parágrafo 1º Inciso I Fica a empresa NOTIFICADA a
REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM SUPRACITADO
no prazo de 03 dias úteis a contar do recebimento desta.
. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS
LTDA ME
EMPENHOS: 11565/20 E 11568/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO:
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93,
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, I do contrato, aplico-lhe ao
descumprimento contratual, MULTA de 1% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o
prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do

contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS
ALDENIS BORIM.
EXTRATO
2° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 268/18; Contrato: PRE/0142/18
Contratada: Cop Fac Máquinas Ltda Epp
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 03 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMS
EXTRATO
4° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 270/17; Contrato: PRE/0118/17
Contratada: Oximed – Tecnologia em Esterilização Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMAS – Patricia L. R. Bernussi
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 32/19; Contrato: DIL/0029/19
Contratada: Bruali Empreendimentos e Participações Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2020
ATA Nº 0646/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de ferramentas diversas – Valores
Unitários – Item 01 – R$116,89; Item 02 – R$89,70; Item
03 – R$58,00; Item 04 – R$17,79; Item 05 – R$33,09; Item
06 – R$28,89; Item 08 – R$23,19; Item 11 – R$141,99; Item
12 – R$596,50; Item 15 – R$7,99; Item 16 – R$6,10; Item
17 – R$5,83; Item 18 – R$32,59; Item 19 – R$31,50; Item
20 – R$8,50; Item 21 – R$5,60; Item 22 – R$5,90; Item 24
– R$15,49; Item 27 – R$43,40; Item 29 – R$89,80; Item 33 –
R$271,99; Item 35 – R$435,80; Item 45 – R$38,50; Item 46
– R$41,89; Item 47 – R$64,00; Item 49 – R$7,89; Item 50 –
R$56,19; Item 52 – R$30,50; Item 53 – R$11,37 – SMAURB
– Kátia Regina P. Casemiro– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2020
ATA Nº 0647/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de ferramentas (eletrodo, disco de
corte e outros) – Valores Unitários – Item 01 – R$2,34; Item
04 – R$4,69; Item 06 – R$6,99; Item 07 – R$6,99; Item 08 –
R$6,99 – SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro– Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2020
ATA Nº 0648/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de tubos de aço industrial de diversas medidas – Valores Unitários – Item 01 – R$149,49;
Item 02 – R$59,99; Item 03 – R$59,99 – SMSG – Ulisses R.
Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020
ATA Nº 0649/20
CONTRATADA: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores
Unitários – Item 23 – R$63,000; Item 24 – R$44,200; Item 25
– R$34,200; Item 26 – R$6,500 – SMS – Prazo de vigência:
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020
ATA Nº 0650/20
CONTRATADA: DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores
Unitários – Item 04 – R$0,920; Item 06 – R$5,250; Item 11 –
R$61,000 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2020
ATA Nº 0651/20
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de insumos hospitalares – Valor
Unitário – Item 02 – R$3,65 – SMS – Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2020
ATA Nº 0652/20
CONTRATADA: OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de hastes ﬂexíveis de rayon e tubos
tipo falcon COVID-19– Valor Unitário – Item 01 – R$0,620 –

SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2020
ATA Nº 0653/20
CONTRATADA: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de hastes ﬂexíveis de rayon e tubos
tipo falcon COVID-19 – Valor Unitário – Item 02 – R$0,880 –
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 013/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO
DA E.M. ANTONIO DE SOUZA (RUA RENATO PEREIRA DE
CAMPOS, S/Nº, JD. CAETANO), CONFORME PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC.
MUN. EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 331.105,82
– Prazo de Execução: 180 dias. Comunicamos aos interessados que realizaram a retirada do edital que, após análise
de questionamentos realizados por empresas interessadas
em participar desta licitação, que os técnicos da Secretaria
Municipal de Educação realizaram a correção das planilhas.
Em razão dessa correção o edital foi retiﬁcado. Para que não
se alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos
que foi redesignada a data de apresentação dos envelopes e
da sessão de abertura do envelope com a documentação de
habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: Dia
16/SETEMBRO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública
de abertura dos envelopes: Dia 17/SETEMBRO/2020 às
08:30 horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão
da licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro. O edital retiﬁcado esta
a disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp e ﬁca, e
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido
para todos os efeitos legais o documento original encartado
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presidente da CML
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 014/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA
E.M. CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO (RODOVIA VICINAL VALDOMIRO LOPES DA SILVA S/Nº, NÚCLEO
ALVORADA), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO.
Valor total estimado: R$ 349.715,45 – Prazo de Execução:
180 dias. Comunicamos aos interessados que realizaram a
retirada do edital que, após análise de questionamentos realizados por empresas interessadas em participar desta licitação, que os técnicos da Secretaria Municipal de Educação
realizaram a correção das planilhas. Em razão dessa correção o edital foi retiﬁcado. Para que não se alegue prejuízo à
elaboração da proposta, comunicamos que foi redesignada a
data de apresentação dos envelopes e da sessão de abertura do envelope com a documentação de habilitação para:
Data limite para entrega dos envelopes: Dia 17/SETEMBRO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública de abertura
dos envelopes: Dia 18/SETEMBRO/2020 às 08:30 horas
- Local da entrega dos envelopes e da sessão da licitação:
Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló,
3030, 2º andar, Centro. O edital retiﬁcado esta a disposição
para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp e ﬁca, e desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido para todos
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a
disposição dos interessados. Wanderley Aparecido de Souza
– Diretor de Compras e Contratos – Presidente da CML
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A

B-2

São José do Rio Preto, quinta-feira
27 de agosto de 2020

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 ﬁca,
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 324/2020, PROCESSO 12.818/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de medicamentos padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/09/2020, 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 ELETRÔNICO n° 320/2020, PROCESSO 12.792/2020, objetivando o registro de preços para aquisição de Carnes para atendimento
das unidades escolares da rede municipal de ensino e outros
equipamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até
o dia 11/09/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h.
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 228/2020 – Processo n.º
12.086/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de
recauchutagem, duplagem e vulcanização dos pneus dos
veículos da frota municipal. Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública realizada on-line com inicio dia
12/08/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO
E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA itens 3, 4, 5, 6, 13,
16, 18, 19, 20, 27; INDÚSTRIA E COMÉRCIO MULT PNEUS
LTDA itens 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 e 26; J P
BELEZE EPP itens 2, 14, 15, 17, 21, 28. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está
disponível no “Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade: Luís Roberto Thiesi - Secretário
Municipal de Administração.
AVISO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 290/2020 Processo:
12599/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço
de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais
utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto
papel. Secretaria Municipal de Saúde.
Informamos que foi retiﬁcado o item 8.15 do Termo de
Referência. O Edital retiﬁcado estará disponibilizado no link
“Edital Completo e Anexos” no sistema Portal de Compras à
todos os interessados. Fica redesignada a data de processamento do pregão conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 11/09/2020, às 08:30h. e abertura
a partir das 08:32h. Mariana Correa Pedroso Fernandes-pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 280/2020 – Processo n.º
12.407/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de câmaras de
vacinas. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 10/08/2020, sendo adjudicado o
item à empresa declarada vencedora: INDREL INDUSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA (item 2). O
item 1 foi declarado fracassado. 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: Aldenis Albaneze Borim - Secretário
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
260/2020 – PROCESSO Nº 12.277/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos
de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica
designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 28/08/2020 às 09:00hs para continuidade
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 327/2020, PROCESSO 12.829/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de dietas industrializadas
para o atendimento de ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 10/09/2020, 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 ELETRÔNICO n° 328/2020, PROCESSO 12.836/2020, objetivando o
registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de marmitex (almoço e jantar) para os atiradores do
Tiro de Guerra. Gabinete do Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/09/2020, às 14:00h. e abertura a
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações,

Jornal
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO – EMURB
Portaria nº 021 /2020
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de
São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas atribuições
legais resolve:
Artigo 1º - Exonerar a Sra. ANGELA MARIA DOS SANTOS
do cargo de conﬁança de Supervisor (a) de Limpeza e Zeladoria, restituindo-a ao cargo de origem de Auxiliar de Serviços Gerais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial
o artigo 6° da Portaria n° 04/2020 - EMURB e o deliberado
no item 3 da 206° ata de reunião do conselho Administrativo
da EMURB.
Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 26 de Agosto de 2020
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.482 DE 25 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORAES para substituir
o(a) servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA – ocupante
da função de conﬁança gratiﬁcada – GERENTE NÍVEL I –
FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de
26/08/2020.
PORTARIA N.º 34.483 DE 25 DE AGOSTO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) SONIA VERGINIA SCHIAVON, Merendeira, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 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. 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 Secretaria 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, retroagindo os efeitos desta a 20/08/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.672
DE 26 DE AGOSTO DE 2020.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de
novembro de 2019;
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 776.792,00
(setecentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa e
dois reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 128
R$ 280.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.05 – Equipamentos e
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 570
R$ 382.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1012.4490.51.05 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 693
R$ 114.792,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segurança
18.001.26.782.0017.1012.4490.52.05 – Equipamentos e
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecadação nas rubricas de receita 386, 388, 389, 390, 391, 198 no
exercício de 2020, nos termos do que dispõe o inciso II §1º e
§ 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$
25.145.000,00 (vinte e cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 478
R$ 20.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.4490.52.05 – Equipamentos e
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 151
R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2009.4490.52.05 – Equipamentos e
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 516
R$ 335.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.05 – Subvenções Sociais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 438
R$ 170.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 619
R$ 130.000,00

Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 679
R$ 24.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 178
R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 383
R$ 762.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1010.4490.51.01 – Obras e instalações
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 298
R$ 4.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 300
R$ 10.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3191.13.01 – Obrigações patronais
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 59
R$ 650.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3191.13.01 – Obrigações patronais
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 508
R$ 2.554.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 510
R$ 1.200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 378
R$ 3.200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 366
R$ 2.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 371
R$ 20.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2009.3390.14.05 – Diárias civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 131
R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.05 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 133
R$ 70.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.36.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 124
R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 264
R$ 15.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2008.3390.14.05 – Diárias civil
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 156
R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 394
R$ 40.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.36.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 452
R$ 60.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.05 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 258
R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 263
R$ 50.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.30.01 – Material de consumo
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 348
R$ 8.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3390.14.01 – Diárias civil
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 442
R$ 15.000,00
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Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.30.01 – Material de consumo
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 447
R$ 4.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3390.36.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 495
R$ 2.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.002.23.695.0016.1018.4490.51.01 – Obras e instalações
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 647
R$ 20.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.002.23.695.0016.1012.3390.30.01 – Material de consumo
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 648
R$ 10.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.002.23.695.0016.1012.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 448
R$ 190.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172
R$ 836.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0001.3191.97.01 – Aporte para cobertura do déﬁcit atuarial RPPS
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 57
R$ 10.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 58
R$ 2.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3190.13.01 – Obrigações patronais
XXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 299
R$ 2.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3190.13.01 – Obrigações patronais
XXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 328
R$ 650.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3191.13.01 – Obrigações patronais
XXIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 527
R$ 3.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
XXIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 369
R$ 378.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
XXV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 380
R$ 376.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
XXVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 533
R$ 5.200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias –
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de agosto de
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.

LEI Nº 13.612
DE 21 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 13.484, de 11 de maio
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º Altera-se o artigo 1º da Lei Municipal nº 13.484, de 11
de maio de 2020, passando a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Passa a denominar-se “Doutor José Mércio Xavier
Júnior” a via localizada no Loteamento Setvalley III, previamente denominada de Rua Projetada 15.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 21 de agosto
de 2020.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
Autógrafo nº 15.071/2020
Projeto de Lei nº 145/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

LEI COMPLEMENTAR Nº 631
DE 21 DE AGOSTO DE 2020.
Dispõe sobre a suspensão do ato de rompimento dos parcelamentos/reparcelamentos de que trata o inciso II do artigo
7º da Lei Complementar nº 299, de 20 de novembro de
2009, em função dos efeitos do Coronavírus (COVID-19).
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica suspensa a contagem do prazo de que trata o
inciso II do artigo 7º da Lei Complementar nº 299, de 20 de
novembro de 2009, no período compreendido entre 25 de
março de 2020, data de publicação do Decreto nº 18.571, de
24 de março de 2020, que reconheceu estado de calamidade pública no Município de São José do Rio Preto decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e estabeleceu
medidas de enfrentamento, até o dia 31/12/2020.
Parágrafo único. A contagem do prazo começará a ﬂuir
novamente a partir de 1º de janeiro de 2021 pelo tempo que
restava antes da suspensão.
Art. 2º As disposições desta Lei Complementar podem ser
estendidas aos órgãos da Administração Indireta, conforme
regulamentação do próprio órgão.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 21 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida
publicada por aﬁxação na mesma data e local de costume e,
pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 45/2020,
Processo SICOM 3229/2020 objetivando a Contratação de
empresa prestadora de serviços técnicos em processos de
fabricação mecânica (torno, fresa, retíﬁca, solda, oxicorte e
outros) e serralheria, com fornecimento de mão de obra com
utilização de materiais de consumo, equipamentos e ferramentas e materiais de aplicação.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10.09.2020, às 08h30 e abertura a
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de
compras.
S. J. Rio Preto, 26.08.2020 – Jaqueline Freitas Reis Gerente
de Operação e Manutenção – Água / Wagner Castilho Botaro - Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 92/2019.
OBJETO: Registro de preço de horas de locação de escavadeira hidráulica para utilizações conforme necessidade.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019
DETENTORA DA ATA: MC OBRAS FUROS E CORTES
EIRELI
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 196,00, Item 2 R$
213,00 e item 3 R$ 680,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura:
22.11.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista
Júnior.
S. J. Rio Preto, 26.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 26.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
13/2017.
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
Colaboração que entre si celebram o município de São José
do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de
Assistência Social e a Associação Evangélica Lar de Betânia – ASELB, para ampliação do valor global, para que se
estenda o período de contratação de (04) quatro cuidadores
e (02) dois auxiliares 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 higiene pessoal e do
ambiente, alimentação, e serviços de terceiros e ainda para
inclusão de despesas com locomoção de funcionários e
usuários e contratação de mais (1) um cuidador, visando assegurar acolhimento em condições dignas e de segurança,
bem como, assegurar as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e
higiene, voltados a proteção e prevenção da disseminação
do COVID – 19.
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas
Idosas, objetivando proporcionar proteção integral e cuidados para promoção e preservação da saúde física e emocional dos idosos, garantindo seus direitos.
VALOR DO ADITIVO: R$ 167.515,00 (cento e sessenta e
sete mil quinhentos e quinze reais) com recursos de origem
federal/Portaria MC nº 369/2.020, conforme previsto nos
Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho aprovado, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 26 de agosto a 31 de dezembro de

B-3

2020.
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS nº 25.455 -Secretária Municipal de Assistência Social
Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves – Presidente da Associação Evangélica Lar de Betânia - ASELB
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2018
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto –
Órgão:
RIOPRETOPREV.
Processo Administrativo:
20/2018.
Processo Licitatório:
04/2018.
Modalidade:
Inexigibilidade nº 02/2018.
Objeto:
Credenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas prestadoras de serviços
médico-periciais, a serem realizados em servidores públicos municipais,
referentes a: aposentadoria especial de servidor público cuja atividade seja
exercida sob condições de risco ou que prejudiquem a saúde ou a
integridade física e de servidor público com deficiência, nos termos do Edital
e Anexos.
Marcio Luiz Lopes Martelli.
Credenciado:
Documento (CPF):
187.149.006-53.
R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) por perícia, total anual estimado
Valor:
em R$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
Vigência:
12 meses, de 01/09/2020 até 31/08/2021.
Data de Assinatura:
27/08/2020.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2018
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto –
Órgão:
RIOPRETOPREV.
Processo Administrativo:
20/2018.
Processo Licitatório:
04/2018.
Modalidade:
Inexigibilidade nº 02/2018.
Objeto:
Credenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas prestadoras de serviços
médico-periciais, a serem realizados em servidores públicos municipais,
referentes a: aposentadoria especial de servidor público cuja atividade seja
exercida sob condições de risco ou que prejudiquem a saúde ou a
integridade física e de servidor público com deficiência, nos termos do Edital
e Anexos.
Rogerio Crespilho Bosco.
Credenciado:
Documento (CPF):
253.272.978-37.
R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) por perícia, total anual estimado
Valor:
em R$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
Vigência:
12 meses, de 01/09/2020 até 31/08/2021.
Data de Assinatura:
27/08/2020.

DECRETO Nº 18.673
DE 26 DE AGOSTO DE 2020.
Altera a ordem de classificação do artigo 1º do Decreto nº
18.507/20 que nomeia membros para compor os Conselhos
Tutelares de São José do Rio Preto.
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, item VI; da Lei Orgânica deste Município;
art. 40 da Lei Municipal nº 8.828/02; e Resoluções do CMDCA
462/2019 e 468/2020; e;
CONSIDERANDO Acórdão proferido junto ao Processo nº 1042648-35.2019.8.26.0576, que tramitou
junto à Vara da Infância e Juventude local;
CONSIDERANDO as regras do Edital de divulgação do CMDCA, especialmente àquelas em que o
candidato prévia e expressamente escolhe o Conselho de Atuação ao qual irá concorrer;
CONSIDERANDO a desincompatibilização do Conselheiro Josimar Peres Sales, nos termos do Decreto
nº 18.666/20 e a convocação da primeira suplente do Conselho Tutelar Norte;
D E C R E T A:
Art. 1º. O artigo 1º do Decreto nº 18.507, de 10 de janeiro de 2020, passa a vigorar alterado, com a
seguinte redação:
“Art. 1º Ficam nomeados para compor os Conselhos Tutelares de São José do Rio Preto, os
seguintes membros:
Candidatos
Conselho de Atuação Situação
Livia Maria De Brito Ferreira
Sul
Elisangela Patrícia Da Silva Falanque
Sul
Lorrayne Caroline Santos
Sul
Kellen Lara Borim Antonio
Sul
Wilson Tadeu Correa
Sul
Priscilla Bernardes Aires Pedrosa
Norte
Dayani Aparecida Escroque
Norte
Bruna Lopes Dos Santos Lemos
Norte
Karina Andrezza Trotti Ribeiro
Norte
Sirlaine de Souza Santana *
Norte
Suplente
* - Primeira suplente do Conselho Tutelar Norte em virtude da desincompatibilização
do Conselheiro Josimar Peres Sales.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de agosto de 2020; 168º Ano de Fundação e 126º Ano de
Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de
costume e, pela Imprensa Local.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
PROTOCOLO
ALR ESTETICA LTDA ME
00863/20
2020000186890
F R BORACINI DA SILVA ME
00853/20
2020000142040
LAR ROSA DE SARON
00591/16
2019000356880
LORENA CARVALHO FERREIRA
00593/16
2019000359933
NBM LOTERICAS LTDA
00858/20
2020000186898
SOUZA FERNANDES & FERNANDES BAR E
00879/20
2020000186912
LANCHONETE LTDA ME
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
00849/20
2020000186904
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
00848/20
2020000186909
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
PROCESS
VALOR
O

RAZÃO SOCIAL

AUTO
AIF-A-LF 000036
AIF-O-H 000008
AIF-I-E 619
AIF-S-H 000002
AIF-A-LF 000037
AIF-A-LF 000042
AIF-S-H 000055
AIF-S-H 000054

AUTO

ALR ESTETICA LTDA ME

00863/20

40 UFESP

AIP-A-LF 000113

F R BORACINI DA SILVA ME

00853/20

200 UFESP

AIP-P-H 000004

LAR ROSA DE SARON

00591/16

240 UFESP

AIP-S-D 000037

LORENA CARVALHO
FERREIRA

00593/16

75 UFESP

AIP-S-H 000057

NBM LOTERICAS LTDA

00858/20

140 UFESP

AIP-A-LF 000114

SOUZA FERNANDES &
FERNANDES BAR E
00879/20
140 UFESP
AIP-A-LF 000116
LANCHONETE LTDA ME
SUPERMERCADO PORECATU
00849/20
200 UFESP
AIP-S-H 000135
LTDA
SUPERMERCADO PORECATU
00848/20
200 UFESP
AIP-S-H 00136
LTDA
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROCESS
RAZÃO SOCIAL
VALOR
NOTIFICAÇÃO
O
R$ 6367,20 (SEIS MIL,
TREZENTOS E SESSENTA E
LAR ROSA DE SARON
00591/16
NRM-S-D 000015
SETE REAIS E VINTE
CENTAVOS)
R$ 1989,75 (UM MUL,
LORENA CARVALHO
NOVESCENTOS E OITENTA E
00593/16
NRM-S-H 000050
FERREIRA
NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
São José do Rio Preto, 27 de Agosto de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

Oficiais do
Registro de Imóveis
EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
(Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1.979)
CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS Oficial do 2º Registro de
Imóveis de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, FAZ PÚBLICO, que foram
apresentados para exame dos interessados na conformidade da Lei 6.766 de 19 de dezembro
de 1979, o requerimento de CÉLIA REGINA RUIZ BERETTA, RG.11.229.309-SSP-SP,
CPF.122.324.478-47, brasileira, solteira, maior, analista de sistemas, residente e
domiciliada nesta cidade, na Rua Fernando Gomes, n.° 281, bairro Parque Celeste e
MARIA ISABEL RUIZ BERETTA, RG.9.507.849-SSP-SP, CPF.050.305.318-07,
brasileira, aposentada, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da
Lei 6.515/77, com Ilson Toráo Nakamoto, RG.9.642.187-3-SSP-SP, CPF.029.913.188-21,
brasileiro, engenheiro eletricista, residente e domiciliada na cidade de São Carlos/SP, na
Rua Marcolino Lopes Barreto, n.° 1970, bairro Centreville, com anuência da usufrutuária
DOLORES RUIZ GARCIA BERETTA, portadora do RG. n.º 8.749.084-SSP-SP e CPF
n.º 249.051.498-94, brasileira, do lar, viúva residente e domiciliada na cidade de UchoaSP, na Avenida Floriano Peixoto, n.° 356, do memorial e demais documentos relativos ao
DESMEMBRAMENTO previsto no artigo 2º parágrafo 2º da mencionada lei,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Uchoa, em 27 de março de 2020, conforme
Autorização de Desmembramento nº 04/2.020 do terreno situado na cidade de Uchoa,
matriculado sob nº 77.422, desta Serventia, com área total de 4.057,60 metros quadrados,
o qual foi desmembrado em oito áreas, sendo: área “A” com 273,62m²; área “B” com
263,06m²; área “C” com 253,94m²; área “D” com 301,45m²; área “E” com 301,86m²;
área “F” com 230,00m²; área “G” com 230,00m² e área “H” com 2.203,67 m². Esta
publicação é feita para efeito de, decorridos quinze dias da data da última publicação do
presente edital, e na ausência de qualquer impugnação de terceiros, proceder-se-á ao
registro de que trata o parágrafo 1º do artigo 19 da citada lei. Dado e passado no Serviço
Registral da Segunda Circunscrição Imobiliária da Comarca de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, aos vinte e quatro (24) dias do mês de agosto, do ano de dois mil e
vinte (2.020). O 2º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto – SP.
Cristiano Viana Silveira Santos
Oficial

São José do Rio Preto, quinta-feira
27 de agosto de 2020

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a
ﬁm de gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a
Votação APROVADOS na 28ª Sessão Ordinária, realizada no
dia 25 de agosto de 2020.
Ver. Anderson Branco
01.
1036/20: de congratulação e reconhecimento público
com o Instituto Canto da Voz pelos 5 anos de serviços prestados em São José do Rio Preto;
02.
1047/20: de congratulação e reconhecimento público
com a empresa Arte e Brilho Esmalteria Express pelos 2 anos
de pleno funcionamento no setor de beleza em São José do
Rio Preto;
03.
1048/20: de congratulação e reconhecimentos pública
com a empresa MR. Reis pelos 03 anos de fundação em nossa
cidade;
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
04.
1020/20: para a Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), através do setor competente, prorrogar a isenção da
cobrança da tarifa de energia enquanto durarem os efeitos da
pandemia;
05.
1033/20: ao Comandante da Polícia Militar, para que
seja intensiﬁcado o patrulhamento ostensivo no Bairro Estância
Santa Catarina;
06.
1044/20: de congratulações com o Dr. Antônio Nelson
Caires pelo artigo “A Lei da Ficha Limpa”, publicado no jornal
Diário da Região de 20 de agosto de 2020;
Ver.ª Cláudia De Giuli
07.
1055/20: ao Deputado Federal Luiz Carlos Motta (PL
SP), solicitando a inclusão da cidade de São José do Rio Preto
no planejamento para liberação de recursos dos orçamentos
federal e estadual, visando a compra de viatura para implantação do Departamento de Fiscalização Ambiental da Guarda
Civil Municipal;
Ver. Fábio Marcondes
08.
1032/20: de congratulações com a Gil Cruz, pelo Sucesso das Pamonhas da Gil;
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto
09.
1051/20: ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de São Paulo, Senhor João Agripino da Costa Dória
Júnior, solicitando informações e reavaliação das medidas a
serem adotadas junto aos DETRANs que, segundo consta,
deixarão de ter atendimento presencial, permanecendo apenas
os atendimentos pelo Poupatempo;
10.
1061/20: ao Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, Coronel PM Fernando Alencar Medeiros,
reivindicando empenho junto à fábrica de armas Glock, no sentido de realizar promoção de vendas de armas e munições para
policiais militares ativos e inativos, nos moldes das promoções
realizadas em épocas anteriores;
Ver. Jean Dornelas
11.
1035/20: de congratulações com a Igreja Evangélica
Luz da Vida (Casa da Benção) pelo 7º aniversário de fundação
deste ministério em São José do Rio Preto/SP;
Ver. Jorge Menezes
12.
1024/20: de congratulações aos grupos “Os bacanas”,
“Sol” e “Recanto”, pela iniciativa de doar fraldas e produtos de
higiene à família carente;
Ver. Paulo Pauléra
13.
1025/20: de congratulações com o Sr. Acácio Roberto
de Mello, pelos 12 anos de extrema dedicação e proﬁssionalismo dentro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de São Paulo;
14.
1026/20: de congratulação com a fotógrafa Nathalie Gingold e com a psicanalista Claudia Grisi Mouraria, pela
produção da exposição “Palavras para o nascer – Do parto ao
mundo”, projeto ganhador do Prêmio Nelson Seixas 2020;
15.
1027/20: de congratulações com a Cia. Apocalíptica e
com a Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, pela realização do “FestFIM – Festival de Artes Integradas
do Fim do Mundo” em 2020;
16.
1028/20: de congratulação com o estabelecimento
Paulinho Pneus, que completou 6 anos de funcionamento em
São José do Rio Preto;
17.
1029/20: de congratulação com o Salão Marcos Nunes
Hair Designer, que completa 4 anos de existência em São José
do Rio Preto;
18.
1030/20: de congratulação com a Sorveteria Gelatto
Mania, há 11 anos produzindo sorvetes artesanais com qualidade reconhecida em toda a região;
19.
1031/20: de congratulações com o estabelecimento
Serv Festa Schmitt, que completa 11 anos de competência e
qualidade na prestação de serviço para a população de São
José do Rio Preto;
20.
1041/20: de congratulação com os fotógrafos Paulo
Berton e Thomaz Vita Neto, pela premiação na 8ª Edição do
Salão Internacional de Arte Fotográﬁca de Ribeirão Preto em
2020;
21.
1042/20: de congratulação com a Associação de Operadores de Airsoft de Rio Preto, pela Campanha de Doação de
sangue para o Hemocentro de Rio Preto;
Ver. Pedro Roberto Gomes
22.
1046/20: à Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), para que se proceda à vistoria técnica para avaliação
de constante queda de energia ocorrente na Estância Jockei
Clube;
23.
1050/20: de congratulações ao Revmo. Sr. Antônio
Aderci Moitinho, pelos 11 anos de Diaconato, completados no
dia 21 de agosto de 2020;
Ver. Renato Pupo de Paula
24.
1019/20: de congratulações com o Instituto Frascino de
Cirurgia Plástica em comemoração aos 33 anos de fundação;
25.1056/20: de congratulações com o escritor Marcos Henrique Scaldelai, por ultrapassar marca de mais de 50 mil livros
vendidos.

Editais de
CONVOCAÇÃO
GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A
CNPJ nº 71.744.858/0001-09
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente e nos termos dos artigos 6º e 7º do Estatuto, a convocação dos senhores acionistas da Grahan Bell Administradora e
Incorporadora S/A foi efetuada através de Aplicativo Digital onde a
maioria decidiu que a Assembleia Geral Ordinária, será realizada
por meio de Vídeo Conferencia transmitida de sua sede, localizada
à Rua Adib Buchala, n.º 150, Jardim Pinheiros – CEP 15.091-320,
São José do Rio Preto/SP, no dia 30 de setembro de 2020, às
19h00h, com a seguinte ordem do dia:
a)
Discutir sobre a necessidade ou não de eleger nova diretoria com a designação de novos cargos;

b)
c)
tas;

Destinação dos resultados ﬁnanceiros;
Outros assuntos de interesse da sociedade e dos acionis-

O relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício ﬁndo juntamente com¬ a
cópia das demonstrações ﬁnanceiras.
Terá início às 19:00 horas do dia 30/09/2020, com a presença da
maioria simples dos acionistas, e às 19:30 horas com a presença de
qualquer número
São José do Rio Preto, SP, 24 de agosto de 2020.
Marcelo Luis Moi – Diretor Presidente

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ Nº 10.558.895/0001-38

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
7ª VARA CÍVEL
Rua Abdo Muanis, 991, 2º andar, salas 202, 204 e 206, Nova Redentora CEP 15090-140, Fone: (17) 3227-9508, São José do Rio Preto-SP - Email: riopreto7cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Assinatura: 26/08/2020
Objeto: Execução de recapeamento, conforme memoriais, planilhas orçamentárias, cronograma
físico-financeiro e projetos.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 012/2020

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ e ANELISA PEREIRA ALVES, liberado nos autos em 29/07/2020 às 13:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1062407-87.2016.8.26.0576 e código 587E7B5.

Câmara Municipal de

Jornal

1062407-87.2016.8.26.0576
Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
Wagner do Carmo Orlandi
Flavio de Mello Silveira e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1062407-87.2016.8.26.0576
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) FLAVIO DE MELLO SILVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG
27.338.094-1, CPF 184.495.688-11, com endereço à Rua Capitao Joao Gomide, 271, Vila Aurora,
CEP 15014-320, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Wagner do Carmo Orlandi, alegando em síntese: A presente demanda
tem por objetivo a execução da quantia de R$ 3.250,49, atualizada até nov/16, conforme planilha
apresentada nos autos, inerente ao Contrato de Locação do imóvel localizado na Av.De Maio, nº
2085, nesta, firmado com AUCADECIR FERNANDES DA SILVEIRA do qual é fiador,
referente aos dias de aluguel vencido em 11/05/15, e energia elétrica,vencida em 25/05/15, não
pagos. A inicial foi aditada para incluir os herdeiros do falecido AUCADECIR FERNANDES DA
SILVA no polo passivo da ação: FLAVIO DE MELO SILVEIRA, ELIEZER DE MELLO
SILVEIRA e LUCIENE DE MELLO SILVEIRA. Encontrando-se o réu FLAVIO DE MELO
SILVEIRA 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 03 (três) dias, efetue o pagamento da
dívida no valor acima especificado, atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescida dos
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(s) executado(s) efetue(m) o pagamento no
prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do
Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, o(s) executado(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar o
restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido
em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das
parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o
vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código
de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art.
916, § 6º, do Código de Processo Civil). Não efetuado o pagamento, nem o parcelamento,
proceder-se-á, de imediato à Penhora e Avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação
da dívida, lavrando-se o competente auto, intimando-se o(s) executado(s) de tais atos e

Item 1
Empresa: Noromix Concreto S/A
Valor R$ 4.818.187,07 (Quatro Milhões, Oitocentos e Dezoito Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais
e Sete Centavos).
Prazo: 04 Meses
Processo nº: 012/2020 – Concorrência nº: 002/2020

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a publicação do edital
referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2020, objeto do Processo Licitatório nº 077/2020. 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: 16 de setembro de 2020, às 09:00 horas,
na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 27/08/2020, 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: 26/08/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Editais de
PROCLAMAS
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
7ª VARA CÍVEL
Rua Abdo Muanis, 991, 2º andar, salas 202, 204 e 206, Nova Redentora CEP 15090-140, Fone: (17) 3227-9508, São José do Rio Preto-SP - Email: riopreto7cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
efetivando-se o depósito na forma da lei. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o(s) réu(s)
será(ão) considerado(s) revel(is), 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 21 de julho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ e ANELISA PEREIRA ALVES, liberado nos autos em 29/07/2020 às 13:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1062407-87.2016.8.26.0576 e código 587E7B5.
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 002/2020

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art.
43 da Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA o objeto da Concorrência nº 002/2020 de acordo
com as seguintes indicações: Item n° 1 em favor da empresa NOROMIX CONCRETO S/A
pelo valor R$ 4.818.187,07 (Quatro Milhões, Oitocentos e Dezoito Mil, Cento e Oitenta e
Sete Reais e Sete Centavos), tudo em conformidade com a Abertura, Habilitação e
Julgamento lavrada pela Comissão de Licitação (Portaria nº 010/2020) em 29/05/2020 e
Parecer Jurídico com data de 25/08/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido
na modalidade Concorrência nº 002/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é o Execução
de recapeamento, conforme memoriais, planilhas orçamentárias, cronograma físicofinanceiro e projetos.
Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Preto - SP, 25 de Agosto de 2020.

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
Presidente CINDESP

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
RAFAEL CESAR JULIATTI BATINGA e LETÍCIA
CALIXTO DE FRIAS BARBOSA, sendo ELE ﬁlho de RUI
CESAR BATINGA e de TEREZINHA JULIATTI BATINGA e
ELA ﬁlha de CARLOS ALBERTO DE FRIAS BARBOSA e
de MARIA DE LOURDES CALIXTO DA SILVA DE FRIAS
BARBOSA;; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 26/08/2020.

