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Divulgação

Candidata petista 
diz que meio 

ambiente será 
prioridade

PRF apreende R$ 2,6 mi 
em pasta base do cocaína

NA REGIÃO

Tanabi tem 3 novos reforços

Isolamento terá regras mais flexíveis a partir de hoje

Alunos do Ibilce fazem site 
sobre a represa municipal

Pág. A3

Polícia faz 
buscas contra 
quadrilha de 

roubo a banco
Policiais federais de Rio 

Preto e Bauru cumpriram na 
manhã desta sexta-feira (2), 
dois mandados de busca e 
apreensão expedidos pela 
3ª Vara Federal de Bauru. 
O objetivo era colher provas 
vinculadas a um roubo a 
banco, ocorrido na cidade de 
Bauru, na madrugada do dia 
5 de setembro de 2018.   
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Tanabi tem 
três novos 
reforços

O Tanabi apresentou mais três 
jogadores para reforçar o elenco 
na disputa do Campeonato Pau-
lista sub-23, a conhecida “Bezi-
nha”. Com isso, o clube chega 
a 10 reforços desde o início da 
competição.                Pág.A6

Jacaré entra 
em campo 
hoje às 15h
O Rio Preto define seu futu-

ro na série A3 do Campeonato 
Paulista (2) neste sábado (3). 
O Jacaré precisa vencer o due-
lo contra o Nacional, a partir 
das 15h no estádio Anísio 
Haddad (Riopretão).   Pág.A7Rio Preto joga para ganhar e entrar no G8

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu um homem de 
34 anos por tráfico de drogas, 
na noite desta quinta-feira 
(1°), na BR-153, em José 
Bonifácio. Foram apreendidos 
22 tabletes de pasta base 

de cocaína, avaliados em R$ 
2,6 milhões. Um veículo Mini 
Cooper One, conduzido pelo 
acusado, foi abordado. Aos po-
liciais, ele disse que receberia 
R$ 1 mil  pelo transporte da 
droga até Rio Preto.   Pág.A4

Mulher recebe 
encomenda 
errada de 
sex shop

Uma mulher de 37 anos 
procurou a Polícia Civil de 
Rio Preto para fazer uma de-
núncia inusitada: ela recebeu 
produtos de sex shop no local 
em que trabalha como caixa, 
mas afirma que não fez a 
encomenda. Um boletim de 
ocorrência por injúria foi regis-
trado nesta quinta-feira (1°), 
na Central de Flagrantes.   
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Candidatos têm 
agenda nas 
ruas neste 

fim de semana
Pág. A3

     A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados de 
Covid-19 no município nesta 
sexta-feira (2). Um dos dados 
que chama a atenção é o cres-

Ocupação de UTI 
aumenta e liga 
sinal de alerta

cimento da taxa de ocupação de 
leitos de UTI na cidade, saindo 
de 50,76% no dia 26/09 para 
59,39% no dia 1° de outubro.                          
       Pág. A5

     Um grupo de 12 alunos do 
curso de Ciências Biológicas da 
Unesp de Rio Preto, junto com 
participantes do Programa de 
Educação Tutorial (PET Biolo-

gia), sob a tutela da professora  
Maria Stela Maioni Castilho 
Noll, desenvolveram o projeto 
de extensão “Você Conhece a 
Represa?”.                 Pág.A2      

Mais rodadas 
melhoram 
coletivos

Mesmo sem registrar au-
mento diário de passageiros, o 
sistema de transporte público 
incluiu 43 rodadas de ônibus 
em horários de pico (manhã e 
tarde) nas 17 linhas com maior 
índice de passageiros. Pág.A2 Mais rodadas garante menos aglomerações em ônibus

Muller Merlotto SILVA

Divulgação

Cláudio LAHOS
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Alunos do Ibilce desenvolvem site 
para divulgar e preservar represa
Um grupo de 12 alunos do 

curso de Ciências Biológicas 
da Unesp/Ibilce de Rio Pre-
to, junto com participantes 
do Programa de Educação 
Tutorial (PET Biologia), sob a 
tutela da professora  Maria 
Stela Maioni Castilho Noll do 
Departamento de Zoologia 
e Botânica, desenvolveram 
o projeto de extensão “Você 
Conhece a Represa?”, finan-
ciado pela Pró-Reitoria de Ex-
tensão universitária (PROEX), 
de forma virtual por meio de 
um site intitulado “Museu Vir-
tual da Represa Municipal”, 
disponível desde a semana 
passada.

O projeto foi realizado de 
forma presencial em anos 
anteriores (2015, 2016 e 
2019), desenvolvendo ati-
vidades de divulgação cien-
tífica, que apresentam o 
ecossistema da Represa de 
uma maneira descontraída. 

Em virtude da pandemia da 
Covid-19, em 2020 o projeto 
está sendo realizado de forma 
on-line, por meio da organiza-
ção de tópicos e elaboração 
de uma página na internet, 
a partir dos materiais apre-
sentados durante os anos de 
projeto.

“Esse é projeto é importan-
te, pois utiliza o ecossistema 
como ambiente de ensino. 
Nos outros anos, quando 
fizemos as pesquisas de for-
ma presencial, levávamos 
diversos equipamentos para 
estudar os animas e pegar 
amostras da água da Repre-
sa”, explicou a Maria Stela.

O principal cartão postal 
da cidade surgiu com o re-
presamento do rio Preto em 
1956.  A água proveniente 
da Represa abastece aproxi-
madamente 120 mil mora-
dores do município. Entre as 
curiosidades apresentadas no 
site, destacam-se a presença 
de aproximadamente 140 
espécies de aves, 33 tipos de 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

EDUCAÇÃO

peixes, além da presença de 
anfíbios, macrófitas, plâncton 
e claro, as capivaras. 

A professora e pesqui-
sadora Maria Stela também 
falou sobre os problemas que 
prejudicam o ecossistema 
da Represa. “Minha linha de 
pesquisa é sobre ambientes 
aquáticos e temos notado 
com o passar do tempo a 
diminuição do nível de água. 
Isso afeta todas as espécies 
no local, principalmente os 
peixes, que não conseguem 
se movimentar em partes 
mais rasas. Também é preciso 
levar em conta que a Represa 
está inserida em meio a um 
ambiente urbano e com isso 
está sujeita às ações huma-
nas. Já encontramos plásticos 
e outras coisas jogadas lá”, 
afirmou.

O site pode ser acessado 
pelo link https://petbiologiai-
bilce.wixsite.com/museuvi-
tualrepresa. A tendência é 
que a página continue sendo 
atualizada nos próximos anos. Estudantes do Ibilce desenvolveram site da represa municipal

Cláudio LAHOS

AJUDA ÔNIBUS

Transporte inclui 43 
rodadas na fase amarela

Mesmo sem registrar au-
mento no total diário de passa-
geiros, o sistema de transporte 
público de Rio Preto incluiu 43 
rodadas de ônibus em horários 
de pico (manhã e tarde) nas 
17 linhas com maior índice de 
ocupação dos veículos. 

Essas alterações ocorreram 
desde 5 de setembro – quando 
a região de Rio Preto passou da 
fase laranja para a amarela no 
Plano São Paulo de combate à 
pandemia de Covid-19.

A média diária de passa-
geiros transportados de quarta 
a sexta-feira (excluídos fim de 
semana e dias de minilock 
down), duramente toda a fase 
laranja, foi de 50,9 mil. Esse 
índice se mantém em torno de 

50 mil desde o início da fase 
amarela.

A inclusão foi possível gra-
ças ao monitoramento realiza-
do pela Secretaria de Trânsito, 
Transporte e Segurança, que 
leva em conta as imagens re-
gistradas dentro dos veículos e 
os registros da bilhetagem nos 
veículos e no terminal urbano.

As rodadas incluídas são 
resultado de remanejamento 
de linhas ociosas do chama-
do entrepico e também da 
efetivação de ônibus reservas 
que estavam sendo usados de 
acordo com a demanda. 

Antes da pandemia, o sis-
tema transportava, em dias 
uteis, 93 mil passageiros nas 
80 linhas fixas. Nesta quinta-
-feira, dia 1º, foram registrados 
50.676 embarques.

Da REDAÇÃO

Cultura divulga chamadas para Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura de 
Rio Preto publicou ontem no 
Diário Oficial (DHoje Interior) 
quatro chamadas públicas deta-
lhando as modalidades e valores 
do Auxilio da Cultura possibilita-
dos pela Lei Aldir Blanc.

Em todos traz informações 
de quem pode participar quais 
são as regras e requisitos – 
forma de inscrição e como 
os benefícios poderão ser 
recebidos.

A chamada nº 1 diz respeito 
aos subsídios e subvenções 
para Espaço Culturais Indepen-
dentes neste seguimento serão 
investidos R$ 850 mil sendo 
atendido 47 Espaços com R$ 
9 mil cada e outros 28 com R$ 
15 mil cada.  Nesta modalidade 
cada um receberá o valor total 
divido em três vezes.

A chamada nº 2 diz respeito 
ao Auxilio para Apresentações 
Artísticas o valor total que 
poderá ser utilizado é de R$ 1 
milhão – sendo distribuídos da 
sequente forma: proposta com 

um integrante beneficiará 200 
artistas na qual cada um vai 
receber R$ 2.500,00, propos-
tas tendo na sua composição 
de dois a quatro integrantes 
receberam R$ 6.000,00 cada e 
ao todo serão selecionadas 50 
proposta e por último projetos 
com cinco ou mais integrantes 
terão 20 propostas selecionada 
onde cada uma receberá R$ 
10 mil. Nestes casos os valores 
serão repassado em cota única.

O Auxilio para Ações Formati-
vas está detalhado na chamada 
nº 3 – ao todos serão selecio-
nados 190 projetos sendo 150 
para propostas com um único in-
tegrando onde cada um receberá 
R$ 2.500,00 e outras 40 com 
dois integrantes ou mais terão 
o valor de R$ 6 mil disponível. 
O valor total do investimento 
setor será de R$ 615 mil.  O 
repasse também será feito em 
conta única.

E por último a número 4 que 
diz respeito a Auxilio para Aquisi-
ção de Bens Culturais terá uma 
verba de R$ 373 mil que vai be-
neficiar 50 propostas para aqui-

sição de bens culturais para o 
desenvolvimento do trabalho do 
artista/técnico cada selecionado 
receberá R$ 3.500,00 e outras 
33 propostas para aquisição de 

Sérgio SAMPAIO João CORDIOLI

bens culturais para disponibili-
zação à comunidade receberão 
cada um R$ 6 mil. Estas propos-
tas quando aprovadas também 
receberão em cota única.

Mais rodadas de ônibus melhoram o transporte coletivo

Cláudio LAHOS

DOAÇÃO

Apae de Rio Preto recebe móveis para salão de beleza 

Sempre em busca de 
proporcionar novas experi-
ências sensoriais, a APAE 
de Rio Preto construiu um 
salão de beleza dentro da 
instituição para ensinar 
sobre a importância da 
higiene e autoestima para 
seus alunos. 

O espaço, cujas obras 
foram finalizadas em agosto 
de 2020, conta com ser-
viços de cabeleireiro, que 
serão realizados por profis-
sionais voluntários, e todo 
o espaço será equipado 
com produtos doados pela 
Lojas Lívia. 

São mais de 15 produ-
tos entre lavatório, cadeira, 

máquina de corte, tesoura, 
pentes, xampus, condiciona-
dores, toalhas, entre outros. 
Segundo a empresa, a APAE 
Rio Preto é uma das institui-
ções que transformam vidas 
e fazer parte desse momento 
e ajudar na construção do 
tão sonhado Salão de Beleza 
é uma honra. 

Atualmente, a APAE Rio 
Preto oferece atendimento 
para cerca de 480 pessoas 
com Déficit Intelectual do 
nascimento à idade adulta 
por meio de seus programas 
de diagnóstico, estimulação 
precoce, educação infantil, 
ensino fundamental e edu-
cação de jovens e adultos, 
além de atividades de es-
porte, lazer e cultura.

Da REDAÇÃO

Apae de Rio Preto recebeu doação de mobília

Cláudio LAHOS
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Foco social
A candidata a prefeita Celi Regina da Cruz (PT, foto) disse 

que seu plano de governo prevê uma nova forma de governo 
com o propósito de privilegiar o ser humano. O foco, se-
gundo ela, é enfrentar o desafio para construir uma cidade 
acolhedora, sadia e solidária. “Acreditamos em um projeto 
de solidariedade, de cuidado com o outro e de participação 
popular”, enfatiza. Para tanto, a candidata diz que seu projeto 
foca ainda o fortalecimento da área da saúde, incentivo à 
cultura, turismo e a defesa da educação pública com quali-
dade. A petista salientou ainda que, se eleita prefeita, o meio 
ambiente, que atualmente sofre com o descaso do governo 
federal, também será prioridade. “Em suma, queremos ga-
rantir os direitos dos trabalhadores a uma vida digna, com 
oportunidades e inclusão”, concluiu.

Reforço
A deputada federal Cláu-

dia Zambelli (PSL), elei-
ta por Ribeirão Preto, virá 
a Rio Preto nos próximos 
dias para declarar apoio ao 
candidato a prefeito Paulo 
Bassan (PRTB). Apesar de 
ser do partido do candidato 
Marco Casale (PSL), a parla-
mentar decidiu ficar ao lado 
de Bassan, que também 
é adepto do governo Jair 
Bolsonaro (sem partido). O 
deputado Coronel Tadeu, do 
PSL, esteve recentemente 
em Rio Preto e também 
anunciou apoio ao Bassan. 
A deputada virá à cidade 
exclusivamente para trazer 
seu apoio ao candidato.

É praxe
Projeto de decreto legislativo, do deputado André Figueire-

do (PDT-CE), diz que a privatização dos Correios tem de passar 
pelo Congresso Nacional. A proposta susta contrato entre o 
BNDES e o Consórcio Postar, destinado a estudos sobre par-
cerias com a iniciativa privada para gestão do serviço postal 
no país. O parlamentar lembrou que o STF já decidiu que os 
Correios devem atuar em regime de privilégio (monopólio). “A 
transformação da natureza do serviço postal no Brasil depende 
anteriormente de emenda à Constituição”, diz. A alteração à 
Constituição, portanto, deveria ser feita com rapidez, porque 
a população sofre todo ano com greve da categoria e, mesmo 
sem greve, é praxe correspondências chegarem aos usuários 
após o vencimento das contas.

Multiplicação
Como declarou o vere-

ador Pedro Roberto Gomes 
(Patriota), agora chegou o 
momento da multiplicação 
dos votos. O vereador, que 
disputa a reeleição, revelou 
que está conversando com 
seus correligionários com o 
objetivo de expandir a sua 
campanha nas redes sociais. 
“Estamos conversando com 
os multiplicadores”, contou. 
Ou seja, um internauta pas-
sa para outro e a campanha 
vai se massificando na in-
ternet, sem a necessidade 
do uso de robôs para fazer 
o serviço sórdido, com o 
objetivo de tentar induzir o 
eleitor ao erro.

Rejeição
O motivo da rejeição de 

alguns membros do PSL à 
candidatura do companheiro 
de partido Marco Casale, se 
deve a coligação com o PSB, 
partido do ex-prefeito Val-
domiro Lopes. Como o PSL 
tem sua base fundamentada 
no segmento ideológico de 
direita, os mais extremistas 
não aceitam aproximação 
com siglas de esquerda. É o 
caso do PSB! Mas não foi só 
em Rio Preto que houve essa 
amarração direita-esquerda. 
PSL-PT-PL estão juntos em 
Ilha Solteira, como teve 
rejeição, o presidente do 
PSL declarou que está feito 
e acabou.

Crucial
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (PP), revelou 
que os 14 dias que ficou em 
quarentena por ter contraído 
a covid-19, atrasou a prepa-
ração do material para fazer 
sua campanha à reeleição. 
“Agora que estou fazendo 
fotos, layout, abrir conta em 
banco para começar a cam-
panha”, enfatizou. Pauléra 
teve sorte de ter contraído 
a doença antes de a cam-
panha começar. Imagine o 
candidato se infectar em 
plena campanha? Então, 
que sirva de alerta para os 
postulantes se protegerem, 
a fim de evitar o pior no mo-
mento crucial…

Olho no gado
O presidente do PTC, Adi-

deus Cardoso, disse que o 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB) já gravou vídeos com 
os candidatos a vereador do 
partido. O PTC fez coligação 
com o PSL para apoiar Mar-
co Casale. Valdomiro, de 
acordo com ele, já gravou 
programa declarando apoio 
ao Casale e a vice da chapa 
Terezinha Pachá (PSB). Ali-
ás, o ex-prefeito viajou para 
sua fazenda no Tocantins. 
Um interlocutor contou que 
ele está preocupado com as 
queimadas no estado e vai 
se afastar por alguns dias da 
política para ficar de olho no 
seu gado.

Peculiaridade
As eleições para prefeito 

e a vereador caminham jun-
tas, porém, cada uma tem 
sua peculiaridade. O presi-
dente do MDB, Pedro Nimer, 
diz que a disputa por uma ca-
deira na Câmara é diferente 
porque cada candidato faz a 
sua campanha. “É uma elei-
ção diferente”, diz. Lembrou 
que os candidatos podem 
visitar o eleitorado neste 
período de pandemia, desde 
que adotem medidas de se-
gurança recomendadas pela 
Vigilância Sanitária, como 
uso de máscara, distancia-
mento social e aglomeração 
nem pensar. “Façam com 
cuidado!”, alertou.

Regras ficam mais flexíveis e 
atividades culturais voltam

Com a manutenção de Rio 
Preto há 28 dias na fase Ama-
rela dentro do Plano São Paulo 
novas liberações e regramen-
tos de atividades no setor de 
Alimentação e Entretenimento 
começam a funcionar.

Segundo Mirian Wowk, ge-
rente da Vigilância Sanitária, 
as novas regras para o setor da 
alimentação incluem restau-
rantes, bares e lanchonetes 
que poderão a partir de agora 
definir qual será seu horário de 
funcionamento respeitando às 
8 horas diárias. “Ele terá que 
ter essa informação afixação 
na entrada do estabelecimen-
to”, salientou Mirian.

Limite – por sua vez mes-
mo com a mudança valida 
a partir de agora, a regra de 
que o atendimento presencial 
com consumo no local até as 
22 horas mantém-se valendo.

Essas novas regras e pro-
tocolos passam a valer a 
partir deste sábado (3) – a 
deliberação e protocolos serão 
publicados no Diário Oficial 
(Jornal DHoje).

A capacidade mantém-se 
de 40%, mas com a amplia-
ção de pessoas por mesa que 

passa de 4 para 6 com os 
mesmo distanciamento entre 
uma mesa e outra e que não 
haja aglomerações de pessoas 
e que todas se mantenham 
sentadas.

Atividades culturais – fi-
cam liberadas com capacidade 
máxima de 40% com o controle 
de acesso, venda de ingressos 
online e assentos marcados. 
Dentre as atividades liberadas 
estão o Cinema, Museus e 
Convenções

Shows e festas – nestes 
dois itens as proibições e limi-
tações onde os organizadores 
precisam com 72 horas de 
antecedência comunicarem 
Secretaria de Saúde por meio 
do e-mail eventoscovid19@
riopreto.sp.gov.br

Mirian alerta que no caso 
de festas organizadas em Bu-
ffett devem ser respeitados os 
mesmos regramentos exigidos 
dos Restaurantes.

LAZER - As piscinas para 
recreação foram liberadas com 
capacidade de 40%. Deverá 
ser feito o calculo da ocupa-
ção com distanciamento de 
2 metros entre uma pessoa 
e outra. Já os playgrounds 
poderão ser liberados para 
a utilização somente os res-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

POSSE EMPERRADA

Vereador pede informação 
sobre prazo de concursos

O vereador Pedro Roberto 
(Patriota) quer saber sobre os 
prazos de validade do con-
curso público 01/2018 que 
envolve os professores con-
vocados e não empossados 
devido à homologação da Lei 
Complementar 173/2020.

O parlamentar salienta 
que existem inúmeras dúvi-
das sobre se haverá tempo 
hábil ou não para a posse 
destes aprovados – já que 
inicialmente o vereador tem 
que a validade do certame 
perde a validade no dia 02 
de janeiro de 2021.

Duas perguntas foram 

encaminhadas para obter 
uma resposta do Executivo 
a primeira que: “O prazo de 
validade do concurso está sus-
penso em decorrência da Lei 
173/2020; caso esteja, essa 
compensação inicia a partir de 
qual data?”.

A segunda que se a admi-
nistração se manifeste sobre 
a real validade deste concurso 
e se os aprovados irão ou não 
ser empossados até o começo 
de janeiro do ano que vem.

Sérgio SAMPAIO

Candidatos têm agenda de rua neste fim de semana

No primeiro final de sema-
na cheio com sábado e domin-
go liberado para os candidatos 
de Rio Preto fazerem aberta-
mente campanha eleitoral os 
prefeituráveis tem agendas 
variadas nos dois dias.

Boa parte deles vai dividir 
os dois dias com reuniões com 
suas bases de apoios e chapas 
de vereadores, além de algu-
mas visitas a bairros da cidade 
e metade eles vão intensificar 
a gravação de programas de 
rádio e TV.

Na próxima sexta-feira (9) 
tem inicio o horário eleitoral 
gratuito de Rádio e TV.

O candidato Carlos Ale-
xandre vai nos dois dias fazer 
gravações para Rádio, TV e 
redes sociais. Já o prefeiturável 
Carlos Arnaldo neste sábado 
fará visita ao Calçadão junto 
com candidatos a vereador e 
no final do dia fará a inaugu-
ração da sede da Campanha 
dele na Região Norte. Por sua 
vez no domingo estará indo 
junto com candidatos a vere-
ador fazer visitas aos bairros 
Vila Anchieta e Jardim Soraya.

O candidato Marco Casale 
terá agenda sábado somente 
focando em reuniões com 
lideranças do PLS regional: 
Urupês, Potirendaba, Votupo-
ranga e Fernandópolis. Além 
de reunião com candidatos da 
coligação e núcleos religiosos.

Já a candidata do PT, Celi 
Regina, tem agenda neste 
sábado somente aonde vai se 
reunir com a chapa candidatos 
a vereador pelo partido para 
organização da campanha e 
gravação de programas de TV.

O candidato a reeleição Edi-

de sangue no Hemocentro pela 
manhã junto com apoiadores e 
candidatos a vereador – ainda 
pela manhã irá ao Calçadão e 
no período da tarde participa 
de reunião com agricultores. 
No domingo tem reunião com 
colaboradores pela manhã.

Segundo a assessoria, o 
candidato Rogério Vinicius nos 
dois dias reuniões com lide-
ranças de bairros. A candidata 
a prefeita Coronel Helena, da 
coligação “Mudança com Segu-
rança”, não teve sua agenda di-
vulgada pela assessoria ontem.

Sérgio SAMPAIO

nho Araújo participará nos dois 
dias de reuniões internas e fará 
gravações para os programas 
de TV, rádio e redes sociais. Já  
Filipe Marchesoni fará neste 
sábado adesivaço e gravação 
para programa eleitoral e no 
domingo vai a feira livre no 
Solo Sagrado e grava clipe da 
campanha.

Pelo Psol, o candidato Mar-
co Rillo nos dois dias fará 
gravações e participará de 
reuniões internas. Já o can-
didato Paulo Bassan terá um 
sábado agitado com a doação 

Cláudio LAHOS

PREFEITURÁVEIS

A PARTIR DE HOJE

Maioria dos candidatos a prefeito diz que vai para ruas neste fim de semana

ponsáveis consigam fazer a 
higienização, após o uso de 
cada pessoa (criança) e uma 
higienização completa três 

Mirian Wowk, gerente da Vigilância Sanitária

vezes ao dia. Mirian salienta 
se não houver a possibilidade 
fazer essa limpeza os mesmo 
devem permanecer isolados.

Divulgação

Divulgação

O vereador Pedro
Roberto (Patriota)

sobre prazo de concursos
Divulgação
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DAIR DELUCA, faleceu aos 74 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Nair dos 
Reis Deluca e deixa os fi lhos Rosangela, 
Lourival, Marcos e Edson. Foi sepultado 
no dia 02/10/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério de Catanduva.

MARIA CORREA RANGEL, faleceu aos 
79 anos de idade. Era solteira. Foi sepul-
tada no dia 02/10/2020, às 14:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

MARIA LUCIA VENANCIO, faleceu aos 
67 anos de idade. Era divorciada do Sr. 
Dejalmim Luiz Leal e deixa os fi lhos Lucia 
Helena, Márcio Frederico e Márcia Amélia. 
Foi sepultada no dia 02/10/2020, às 13:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

MIRLEY SILVA BUENO, faleceu aos 
80 anos de idade. Era separada do Sr. 
Elias Antonio Bueno e deixa os filhos 
Eliane e Gilberto. Foi sepultada no dia 
02/10/2020, às 10:00, saindo seu féretro 

  FALECIMENTOS

do velório direto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOSÉ PERES MARTINS, faleceu aos 73 
anos de idade. Era casado e deixa os fi lhos 
Catia, Ronaldo e Gustavo. Foi sepultado, 
saindo seu féretro do velório municipal 
de Votuporanga para o mesmo cemitério.

EUFENIA NARDO PEREIRA, faleceu 
aos 104 anos de idade. Era viúvo e deixa 
os fi lhos Izabel, Aparecida e Cecília. Foi 
sepultado, saindo seu féretro direto para 
o cemitério municipal de Cedral.

JESUS MANUEL ALONSO GEREZ, 
faleceu aos 61 anos de idade. Era casado 
e deixa as fi lhas Maria e Marina. Foi sepul-
tado, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

MARIA CARMÉLIA ALVES NASCIMEN-
TO, faleceu aos 82 anos de idade. Era viúva 
e deixa os fi lhos Tania, Marta, Starllis e 
Samuel. Foi sepultada, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério munici-
pal de Bady Bassitt.

PRF apreende pasta base de 
cocaína avaliada em R$ 2,6 mi
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) prendeu um homem, 
de 34 anos, por tráfico de dro-
gas, na noite desta quinta-fei-
ra (1°), no quilômetro 99 da 
BR-153, em José Bonifácio. 
Foram apreendidos 22 table-
tes de pasta base de cocaína, 
avaliados em R$ 2,6 milhões.

Um veículo Mini Cooper 
One, conduzido pelo acusado, 
foi abordado. Aos policiais, ele 
disse que receberia R$ 1 mil 
para trazer o carro de Campo 
Grand, capital de Mato Grosso 
do Sul, e entregá-lo para uma 
pessoa em Rio Preto, mas não 
deu mais detalhes sobre a 
viagem ou seu contato.

Os policiais, então, inicia-
ram revista ao veículo e nos 
compartimentos da soleira das 
portas do Mini Cooper, conhe-
cidos como caixas de ar, en-
contraram os tabletes de pasta 
base de cocaína. Para retirar a 
droga, foi necessário o uso de 
ferramentas de funilaria.

O homem, o veículo e a 
droga foram encaminhados 
para a delegacia de Polícia Fe-
deral de Rio Preto. Ele contou 
aos policiais rodoviários que 
possui passagem pelo crime 
de receptação.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Policial retira pasta base 
de carro; apreensão 
está avalida em 
R$ 2,6 milhões

Divulgação

Viciado foge de 
clínica e comete 
quatro roubos

A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu um homem na 
manhã desta sexta-feira (2), 
ao ser flagrado dirigindo uma 
moto furtada. A prisão ocor-
reu quando ele trafegava pela 
contramão da avenida Solon 
da Silva Varginha, no bairro 
Anchieta.

Com ele, a polícia apre-
endeu vários produtos: três 
celulares, bolsa feminina, R$ 

19, um relógio XGames, uma 
pistola de Airsoft. Segundo 
informações da PM, todos os 
objetos foram roubados. 

Ele não tem antecedentes 
criminais, no entanto, fugiu de 
uma clínica de recuperação 
em Talhado, momentos antes 
de furtar a moto e a pistola de 
airsoft em uma casa no Parque 
do Sabiá.

Nas proximidades, a PM 
encontrou quatro pessoas 
que tinham sido vítimas de 
roubo e que o reconheceram 
como a pessoa que praticou 
os crimes, em um espaço de 
duas horas. Até o momento, o 
proprietário da moto não havia 
sido localizado.

Tatiana PIRES

EM DUAS HORAS

Produtos apreendidos 
com rapaz acusado de 
assaltos

Divulgação

Morre idoso internado 
após queda de bicicleta

Após 15 dias internado, o 
aposentado Valdir Luiz Bor-
ges, de 71 anos, morreu 
nesta quinta-feira (1°). Ele 
foi vítima de um acidente de 
bicicleta, no último dia 16.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o idoso 
deu entrada no Hospital de 

Base após sofrer queda da 
bicicleta. Ele teve trauma-
tismo craniano, recebeu os 
procedimentos médicos e 
no último dia 21 apresentou 
melhora, sendo retirada a 
sedação e o cateter.

O quadro de saúde de 
Valdir Luiz acabou evoluindo 
para pneumonia, meningite 
e choque séptico.

Tatiana PIRES

NO HOSPITAL

ARMAMENTO PESADO

PF faz buscas em Rio Preto atrás 
de provas de roubos a banco

Policiais federais de Rio 
Preto e Bauru cumpriram na 
manhã desta sexta-feira (2), 
dois mandados de busca e 
apreensão expedidos pela 
3ª Vara Federal de Bauru. 
O objetivo era colher provas 
vinculadas a um roubo a 
banco, ocorrido na cidade 
de Bauru, na madrugada do 
dia 5 de setembro de 2018.

Na ocasião, a organiza-
ção criminosa utilizou arma-
mento pesado e explosivos, 
causando grande destruição 
ao prédio da Caixa.

Durante as investigações 
conduzidas pelo Delega-
cia da Polícia Federal em 
Bauru foram identificadas 
diversas pessoas envolvidas 
no roubo e a investigação 
continua sendo realizada a 

fim de responsabilizar todos 
os membros da organização 
criminosa.

Os documentos e ma-
teriais apreendidos serão 
analisados pela Unidade de 
Inteligência da Polícia Fede-
ral de Bauru.

Tatiana PIRES

ENCOMENDA ERRADA

Mulher se diz constrangida ao receber 
produtos de sex shop no trabalho

Tatiana PIRES

Uma mulher de 37 anos 
procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto para fazer uma denúncia 
inusitada: ela recebeu produtos 
de sex shop no local em que 
trabalha como caixa, mas afir-
ma que não fez a encomenda. 
Um boletim de ocorrência por 
injúria foi registrado nesta 
quinta-feira (1°), na Central de 
Flagrantes.

Divulgação

De acordo com o relato da 
vítima, um motoboy chegou 
ao estabelecimento em que 
ela trabalha para deixar uma 
entrega em um envelope preto. 
No momento, ela não estava 
presente e a entrega foi feita 
para a chefe dela.

Segundo informações do re-
gistro policial, quando ela abriu 
o envelope foi surpreendida 
com o conteúdo: vários produ-
tos de sex shop. No entanto, 

ela afirma ter ficado constran-
gida porque não havia feito a 
compra. A vítima conferiu as 
câmeras de segurança do local 
e identificou onde o motoboy 
trabalha e foi questioná-lo.

O entregador confirmou que 
fez a entrega e ainda contou 
que tinha o endereço residen-
cial e comercial da vítima. Ele 
também afirmou que não po-
dia revelar o nome da pessoa 
que contratou seu serviço de 

entrega, alegando “sigilo pro-
fissional”, mas passou os da-
dos pessoais dele. Através dos 
dados fornecidos pelo motoboy, 
ela identificou que a mãe dele 
é proprietária de um sex shop 
na cidade.

Na delegacia, a vítima foi 
orientada a procurar um advo-
gado para tentar identificar o 
autor. Ela afirmou à polícia ter 
se sentido injuriada por ofensa 
à sua honra.

NA BR 153

Material será enviado 
ao instituto de 
criminalística da PF

Ladrões levam fiação 
e UBS fica sem 

atender até segunda

A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Jaguaré, em 
Rio Preto, teve o quadro de 
energia e a fiação furtados na 
madrugada desta sexta-feira 
(2). Devido ao ocorrido, os 
atendimentos foram suspen-
sos por falta de energia.

“A equipe da unidade regis-
trou boletim de ocorrência e já 
está providenciando a reposi-
ção do quadro de luz. Tam-
bém já foi feito contato com 
a CPFL (Companhia Paulista 
de Força e Luz) solicitando, 
com urgência, a religação da 
luz”, informou a Secretaria de 
Saúde por meio de nota.

Durante o mês de setem-
bro a fiação do local chegou 
a ser furtada duas vezes, mas 
não houve necessidade de 
interromper os atendimen-
tos. Não há câmeras     de 
segurança na unidade para 
identificar o autor do crime 
e não há sinais de arromba-
mento no local.

A recomendação para os 
pacientes que necessitam de 
atendimento de urgência, não 
relacionados a sintomas res-
piratórios, é de que procurem 
as UBS Central ou do Jardim 
Americano. A previsão é de 
que os atendimentos na UBS 
Jaguaré sejam retomados 
apenas na segunda-feira (5).

Vinicius LIMA

JAGUARÉ

Divulgação
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ALERTA VERMELHO

Butantan solicita registro da 
Coronavac ao governo

O Governador João Doria 
confirmou nesta sexta-feira (2) 
que o Instituto Butantan iniciou 
o envio da documentação exi-
gida pelo Ministério da Saúde 
para possível registro da Coro-
navac como uma vacina contra 
o coronavírus. O imunizante é 
desenvolvido pelo Butantan em 
parceria com a biofarmacêutica 
chinesa Sinovac Life Science.

“O objetivo é tornar o mais 
rápido possível, dentro das 
normas científicas e do proto-
colo da Anvisa, o processo de 
registro da Coronavac, uma das 
vacinas mais promissoras na 
sua última etapa de testagem 
em todo o mundo”, afirmou o 
Doria.

A documentação foi enviada 
por meio de uma plataforma 
digital da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) 
para agilizar os processos de re-
gistro de potenciais candidatas 
a vacinas contra o coronavírus.

Após resultados positivos 
nas duas primeiras etapas de 
estudos clínicos com milhares 
de voluntários na China e no 
Brasil, a Coronavac está no 

estágio final de testagem para 
atestar a eficácia na prevenção 
da COVID-19.

O Butantan enviou à Anvisa 
uma avaliação de dados preli-
minares de produtos biológicos 
para COVID-19 e os relatórios 
de eficácia e segurança obtidos 
até o momento com a Coro-
navac em testes não-clínicos 
(feitos em laboratório ou em 
animais antes da testagem em 
humanos).

Na quinta (1), a Anvisa con-
firmou que pode flexibilizar os 
critérios de eficácia para apro-
var vacinas contra a doença, 
desde que em conformidade 
com parâmetros internacionais 
de regulação.

De acordo com o Butan-
tan, a expectativa é que os 
voluntários sejam todos vaci-
nados ainda em outubro, com 
imediato pedido de aprovação 
emergencial da Coronavac se 
a vacina for bem-sucedida. 
A meta é iniciar a campanha 
de vacinação contra o coro-
navírus na segunda quinzena 
de dezembro, com prioridade 
para profissionais de todas as 
unidades públicas e privadas 
de saúde.

Da REDAÇÃO

Taxa de ocupação de UTIs na região vem subindo, diz secretário

Queloide e seus 
tratamentos

Queloide é um crescimento anormal de tecido cicatricial que 
se forma no local de um traumatismo, corte ou cirurgia de pele. 
É uma alteração benigna, portanto sem risco para a saúde, na 
qual ocorre uma perda dos mecanismos de controle que normal-
mente regulam o equilíbrio do reparo e regeneração de tecidos. 
Não há nenhum tipo de exame capaz de detectar o problema.  
a tendência ao queloide só é descoberta depois que faz alguma 
cirurgia, ou perfuração.    A frequência de queloides em pessoas 
com pele mais pigmentada é 15 vezes maior do que em pessoas 
com pele menos pigmentada. A idade média de seu início gira 
entre 10 e 30 anos. As pessoas em extrema idade raramente 
desenvolvem queloides. Os queloides podem ocorrer em 5% 
a 15% das feridas cirúrgicas e apesar de benignos, tendem a 
recidivar mesmo depois de serem removidos por cirurgia. 

Queloide aparece após  3 a 4 semanas, mas em alguns ca-
sos, pode surgir somente depois de 3 a 4 meses se surgir uma 
elevação antes disso seria uma  cicatriz hipertrófica, que surge 
com cerca de 2 semanas após o corte .

Especialistas que atendem Queloide:
Cirurgião Plástico. Clínico Geral. Dermatologista e fisiotera-

peutas 

Tratamentos caseiros :
Quatro excelentes remédios caseiros para eliminar ou atenuar 

cicatrizes de feridas recentes na pele são a babosa e o própolis, 
pois possuem propriedades que ajudam a fechar a ferida e a 
deixar a pele mais uniforme. Já para reduzir a casquinha e a 
coceira da cicatriz, o mel é um ótimo remédio natural. Vinagre 
de maçã para tratar queloides de maneira natural

É importante escolher o vinagre de maçã. A acidez do mesmo 
e as propriedades da maçã contribuem para diminuir a irritação, 
bem como o tamanho da cicatriz. Como usar? Aplique o vinagre 
de maçã na região afetada e massageie com suavidade durante 
2 minutos.

Formas de tratamentos 
1)As pomadas para queloide são a melhor opção de trata-

mento, pois ajudam a alisar e disfarçar a cicatriz. As principais 
pomadas para queloide são Cicatricure gel, Contractubex, 
Skimatix ultra, C-Kaderm e Kelo Cote. 

2) Um dos métodos que tem garantido boa eficácia na 
prevenção e no tratamento do queloide é a betaterapia, uma 
modalidade que emprega radiação corpuscular (raios beta). 
Ela é normalmente complementar ao tratamento cirúrgico de 
algumas patologias benignas tais como os queloides, cicatrizes 
hipertróficas e pterígio.

3)Tratamento com massagem em cima da cicatriz com mo-
vimentos de tricotagem .

4) Uso da bandana elástica e da fita de silicone
Elas devem ser usadas por até três meses. Com a correta 

higiene, a bandana mantém sua elasticidade e a pressão ne-
cessária para evitar a formação do queloide.

O modo de usar é a cada 12 horas e descansar 12 horas, ou 
usar a cada 8 horas e descansar 4 horas. Necessário usar com 
malha Cirúrgica, para que a mesma não fique escorregando, ou 
cobri-la com Micropore.

5)Cirurgia  de correção de cicatriz!
Após realizar as incisões, o cirurgião retira toda a cicatriz uti-

lizando bisturi ou tesoura,retira toda a fibrose e tecido cicatricial 
propriamente dito.

5) A Laserterapia tem um papel muito importante, tanto 
no Pré-Operatório quanto no Pós-Operatório. È um tratamento 
diferenciado e de última geração.

No Pré-Operatório ela é indicada para ativar o sistema de 
defesa do corpo, melhora a oxigenação do tecido, melhora a 
drenagem venosa.

Já no Pós-Operatório, ela ajuda na redução do Edema, acele-
ra o processo de cicatrização, ativa o Sistema Linfático, diminui 
a dor, reduz as equimoses, e previne seromas e fibroses, além 
de promover um melhor aspecto à cicatriz.

Utilizando o laser no tempo certo da cicatrização, consegui-
mos prevenir a cicatriz hipertrófica, através da biomodulação 
celular, ou seja, resumidamente falando, conseguimos inibir os 
fibroblastos, diminuindo assim a expessura da cicatriz, tornado-a 
mais fininha.

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

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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Taxa de ocupação em UTI 
sobe 9% na última semana

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município 
nesta sexta-feira (2). Um dos 
dados que chama a atenção 
é o crescimento da taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
cidade, saindo de 50,76% no 
dia 26/09 para 59,39% em 
um de outubro.

Rio Preto conta atual-
mente com 323 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
sendo 120 em UTI e 203 em 
enfermaria. Considerando 
apenas os casos confirmados 
com coronavírus, são 156 
internados, com 76 na UTI e 
80 na enfermaria.

“A fase amarela não sig-
nifica o fim da pandemia, 
mas sim que nós temos mais 
folga de leitos para atender a 
população. A nossa taxa de 
ocupação subiu quase 10% 
mais em um período de uma 
semana. Ela estava caindo 
e nos deixando animados. 
Chegamos a montar uma 
estratégia de diminuição dos 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br leitos, mas os números de 

casos estão aumentando e 
teremos que manter esses 
leitos”, afirmou o secretário de 
saúde, Aldenis Borim.

De acordo com ele, ape-
nas os 10 leitos de UTI em 
Jaci foram desativados até o 
momento. “Nosso contrato 
com Jaci está para terminar 
e o município solicitou estes 
leitos para voltarem a sua 
normalidade, mas o restante 
será mantido”, comentou.

Nesta sexta-feira (2) fo-
ram confirmados 195 casos 
de Covid-19, sendo 12 por 
teste sorológico (infecção 
antiga) e 183 por RT-PCR (in-
fecção recente). No total são 
22.704 casos, sendo 2.301 
em profissionais da saúde. O 
coeficiente de incidência é de 
4.928 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Foram contabilizados tam-
bém duas mortes, chegando a 
610 óbitos. A taxa de letalida-
de é de 2,68%. Com relação 
aos recuperados, o município 
conta com 19.951 curados, 
o equivalente a 87,8% dos 
casos.

Multivacinação começa na próxima segunda

A Campanha de Vacinação 
de Poliomielite e Multivaci-
nação em todo o Estado de 
São Paulo começa na próxima 
segunda-feira (5). O objetivo 
é atualizar a carteirinha de 
vacinação de crianças e ado-
lescentes entre 0 e 14 anos de 
idade, reforçando a proteção 
contra paralisia infantil (polio) 
nos menores de 5 anos.

Para garantir a prevenção 
contra a poliomielite, pais ou 
responsáveis por crianças entre 
1 ano a menores de 5 anos de-
verão levar os pequenos para 
receber a “gotinha” (vacina 
oral, VOP). A meta é alcançar 
cobertura vacinal de 95% de 
um total de 2,2 milhões de 
crianças (ou seja, pelo menos 
2,1 milhões). A revacinação 
contribui com a redução do 
risco de reintrodução do vírus 
no Brasil - hoje, há circulação 
no Afeganistão e Paquistão.

Simultaneamente, a cam-
panha de multivacinação será 
focada na atualização de car-

Da REDAÇÃO
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teiras vacinais de crianças e 
adolescentes de 0 a 14 anos. 
A finalidade é que pessoas 
nessa faixa etária recebam 
doses de vacinas importantes 
e que podem estar pendentes, 
garantindo assim a devida pro-
teção contra vírus que circulam 
no território.

“Estas campanhas foram 
criadas justamente para incen-
tivar a ida aos postos de saúde 
e, assim, garantir a proteção 
adequada”, salienta o secretá-
rio de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

Os pais ou responsáveis 
devem levar as crianças a um 
dos 5 mil postos de saúde lo-
calizados nos municípios de SP 
com a carteira de vacinação em 
mãos para que um profissional 
avalie quais doses precisarão 
ser aplicadas, tanto para even-
tual situação de atraso, falta 
ou necessidade de reforço. A 
medida contribui para melhorar 
as coberturas vacinais, que têm 
oscilado nos últimos anos.

14 tipos de vacinas - No 
total, serão oferecidas 14 ti-

pos de vacinas que protegem 
contra cerca de 20 doenças: 
BCG (tuberculose); rotavírus 
(diarreia); poliomelite oral e 
intramuscular (paralisia infantil); 
pentavalente (difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B, Hae-
mophilus influenza tipo b - Hib); 
pneumocócica; meningocócica; 
DTP; tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola); HPV (pre-
vine o câncer de colo de útero 
e verrugas genitais); além das 
vacinas contra febre amarela, 

Documentação já foi enviada ao Ministério da Saúde

varicela e hepatite A. Além dis-
so, neste ano, também passou 
a integrar o SUS uma nova va-
cina, já inserida na campanha: 
Meningo ACWY, que protege 
contra meningite e infecções 
generalizadas, causadas pela 
bactéria meningococo dos 
tipos A, C, W e Y.

Somando todos os tipos 
de vacinas, são mais de 5,2 
milhões distribuídas nos postos 
do estado para aplicação na 
população-alvo.
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Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

Mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 197 - outubro de 2020facebook.com/hrecreio

Ligue a TV! 
Vamos relebrar os principais programas infantis do Brasil!

 A televisão no Brasil teve sua primeira transmissão no dia 18 de setembro de 1950, 
quando foi inaugurada a TV Tupi em São Paulo, com equipamentos trazidos por Assis Chate-
aubriand, fundando assim o primeiro canal de televisão no país. Claro, que desde seu início 
as crianças tiveram seus espaço, com programas para os pequenos. A telinha sempre foi uma 
boa companheira para as crianças, entretendo-as com música, desenhos animados e muita 
diversão. Hoje, temos diversos canais por assinatura, com programação dedicada as crianças, 
24 horas por dia. Vamos relembrar os principais programas infantis da tv brasileira.

Clube do Guri
Clube do Guri foi um programa produzido e exibido pela extinta 
TV Tupi Rio de Janeiro, que ficou no ar de 1955 até 1976. Era um 
estrondoso sucesso no rádio que ganhou versão na TV. O progra-
ma, “Clube do guri”, envolveu assim toda uma geração de jovens 
e crianças fazendo surgir talentos como da cantora Elis Regina.

Bozo
Bozo é um personagem criado nos 
Estados Unidos em 1946 por Alan Li-
vingston, originalmente para a série 
de coletânea de discos com histórias 
infantis. O programa do Bozo tam-
bém foi produzido em outros países, 
incluindo México, Tailândia, Austrália, 
Grécia e Brasil, onde foi exibido pelo 
SBT de 1980 a 1991. 

X-Tudo
O programa exibido e criado pela Tv 
Cultura em 1992, contava com vá-
rios quadros que mesclavam conte-
údo educativo e entretenimento in-
fantil com uma linguagem dinâmica.  
O personagem X era quem coman-
dava boa parte dos quadros e discu-
tia com as crianças assuntos como 
biologia, filosofia, história mundial, 
meio ambiente e cidadania.

Castelo Rá-Tim-Bum
Nino recebe a visita dos três amigos, 
Pedro, Biba e Zequinha para divertidas 
brincadeiras, além das visitas especiais 
de um velho amigo seu, o entregador de 
pizza Bongô; da charmosa repórter de 
TV, Penélope; da lenda folclórica Caipo-
ra; e de um ET, o Etevaldo. Criação da 
TV Cultura, em 1994.

Sítio do Pica-pau amarelo
Baseada na obra de Monteiro Lobato, 
teve 4 diferentes versões, a primeira ver-
são foi ao ar pela TV Tupi, em 1977. O 
seriado conta as aventuras de Pedrinho, 
Narizinho e Emília, durante suas férias 
escolares. A última versão, em forma-
to de desenho animado, foi lançada em 
2012, pela Rede Globo.

Chaves
Seriado de televisão mexicano criado, roteirizado, dirigido 
e estrelado por Roberto Gómez Bolaños produzido pela 
Televisa e exibido no Brasil pelo SBT.  O protagonista, 
Chaves, é um garoto órfão de oito anos que muitas vezes, 
enfrenta problemas com adultos, incluindo Seu Madruga, 
Dona Florinda e Dona Clotilde devido a mal-entendidos, 
distrações ou travessuras. Ele também convive com seus 
amigos Quico e Chiquinha. 

Xou da Xuxa
Programa infantil de variedades apresentado por Xuxa Meneghel nas manhãs da Rede Globo entre 1986 
a 1992, com cerca de 2000 edições. O programa apresentava quadros de brincadeiras (principalmente 
competições e números musicais) intercalados com desenhos animados. Caverna do Dragão, Ursinhos 
carinhosos, Thundercats, He-man e Smurfs eram grandes sucessos apresentados pelo programa. 

SÉRIE B

Tanabi apresenta mais 3 reforços
O Tanabi apresentou 

mais três jogadores 
para reforçar o elenco 
na disputa do Campe-
onato Paulista sub-23, 
a conhecida “Bezinha”. 
Com isso, o clube che-
ga a 10 reforços desde 
que o início da compe-
tição foi anunciado pela 
Federação Paulista de 
Futebol (FPF). O elenco 
atualmente conta com 
35 atletas, mas alguns 
ainda estão em proces-
so de avaliação.

Um dos destaques é 
o lateral direito Leonar-
do Alves, que é natural 
da cidade e chega para 
ajudar o time adiante 
na competição. Leonar-
do já teve passagem no 
Tanabi e também jogou 
por Mirassol, Grêmio, 
Flamengo e Coimbra de 

Minas Gerais.
Outro reforço é o la-

teral esquerdo Mateus 
Ferreira, que chega ao 
Tanabi após ter passa-
do por clubes como Pe-
napolense, Arapongas, 
José Bonifácio, União 
ABC – MS, Comercial 
– MS e Aquidauanense 
–MS. Por fim, o último 
nome divulgado foi o 
do zagueiro Leandro 
dos Santos, que tam-
bém passou por clubes 
como Boquinhense-SE, 
Aseev-GO e Olímpio-
-GO.

O Índio da Noroeste, 
estreia contra o Bandei-
rante de Birigui no dia 
18 de outubro, às 11 
horas em Birigui. De-
pois joga no dia 21 de 
outubro em casa contra 
o A.E Araçatuba. O gru-
po ainda conta com o 
Andradina e o América 
de Rio Preto.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Leandro Santos, zagueiro do Tanabi Mateus Ferreira, lateral esquerdo do Tanabi

Divulgação Divulgação
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Prefeitura Municipal de
PALESTINA 

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

DECRETO Nº 1.873 DE 02 DE OUTUBRO DE 2.020.
Dispõe sobre a suspensão das aulas e atividades presenciais nas redes municipal, estadual e particular, no município de Palestina-SP, no 
contexto da pandemia de COVID-19 e dá providências correlatas. O Prefeito Municipal de Palestina, Estado de São Paulo usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei: Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 65.061/2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 
65.140/2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia do COVID-19, e dá providências cor-
relatas; Considerando os recentes levantamentos pela comunidade escolar e inclusive com a rádio local, com resultados desfavoráveis ao re-
torno das aulas presenciais pelos alunos; Considerando a preocupação da administração municipal, responsável pelo zelo e pela defesa dos 
interesses da população de Palestina, bem como pela proteção à saúde de funcionários, professores e alunos da Rede Pública Municipal e da-
queles que estão na parceria com a Rede Estadual e a exposição desses, ainda que de forma reduzida, afi m de evitar novos surtos; Consideran-
do que várias cidades da região seguem no mesmo caminho, de proteção a vida, e de conter o risco de novos surtos e que não há protocolo 
específi co, principalmente em relação aos alunos de menor idade; Considerando que o Departamento Municipal de Saúde sugere o retorno 
das aulas presenciais, devido a possibilidade de aglomerações, somente após a imunização contra o SARS-CoV2 (COVID-19); Considerando 
que a Justiça Eleitoral requisitará também estabelecimentos de ensino para a promoção das eleições municipais previstas para 15 de novem-
bro de 2020; DECRETA: Art.1º - Suspender as aulas presenciais em todas as instituições escolares municipais, estaduais e particulares, até o 
dia 30 de novembro de 2020. Art.2º - As instituições descritas no artigo 1º “caput” deste Decreto deverão seguir com as atividades remotas, 
de acordo com a carga horária, utilizando os recursos tecnológicos disponibilizados pelas suas administrações, da mesma forma que vem 
sendo feito desde o início da pandemia. Parágrafo Único – As unidades escolares devem proceder o acompanhamento, bem como o registro 
documental das atividades propostas e desenvolvidas para validação das séries e do ano letivo, mantido o calendário escolar, salvo a necessi-
dade de complementação; Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Palestina, 
02 de Outubro de 2020. Fernando Luiz Semedo - Prefeito Municipal. Publicado nesta data no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Palestina, e no Sábado seguinte ao de sua edição no órgão de imprensa de costume. Silvio Roberto Seixas Rego - Diretor Administrativo.

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 016/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 016/2020, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada 
de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para atender 
as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 
09h00 do dia 23/10/2020, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maio-
res informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 02 de outubro de 2020. LUIZ ANTO-
NIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 017/2020 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 017/2020, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Aquisição de um veículo zero quilômetro. Sessão: 
09h00 do dia 26/10/2020, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maio-
res informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 02 de outubro de 2020. LUIZ ANTO-
NIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 018/2020
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 018/2020, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Aquisição de veículo tipo van, zero quilômetro. 
Sessão: 10h30 do dia 26/10/2020, na sede da Biblioteca 
Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital comple-
to e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 02 de outubro de 2020. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 019/2020
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 019/2020, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Aquisição de veículo tipo minibus, zero qui-
lômetro. Sessão: 12h00 do dia 26/10/2020, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 02 de outubro de 2020. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 020/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 020/2020, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada 
de medicamentos diversos, para atender as necessidades 
do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 09h00 do dia 
28/10/2020, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações pode-
rão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou 
pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
02 de outubro de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Pre-
feito Municipal

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 13/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para “Aquisição de brinquedos destinados a Creche Escola “ 
Esdier Beloque Aredes ”, para a empresa R2W EQUIPAMEN-
TOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.071.791/0001-60, 
localizada na Rua das Rosas, 277, Jardim Primavera, Tupi 
Paulista, SP – CEP: 17.930-000, no VALOR GLOBAL R$ 
17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais reais).
Monte Aprazível, 02 de outubro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020 
Na veiculação publicada no Diário Ofi cial do Município 
na data de 02/10/2020, às fl s. 2, onde se lê “PROCESSO 
ADMINSTRATIVO Nº 83/2020”, lê se “PROCESSO ADMINS-
TRATIVO Nº 84/2020”
Monte Aprazível, 02 de outubro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – PREFEITO.

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2020
Na veiculação publicada no Diário Ofi cial do Município 
na data de 02/10/2020, às fl s. 2, onde se lê “PROCESSO 
ADMINSTRATIVO Nº 84/2020”, lê se “PROCESSO ADMINS-
TRATIVO Nº 85/2020”
Monte Aprazível, 02 de outubro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – PREFEITO

Editais de
PROCLAMAS

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

EDNEY FREIRE FERREIRA e ROSÂNGELA DOS REIS. Ele, brasileiro, natural de Birigui, Estado 
de São Paulo, nascido aos vinte e três (23) de novembro de um mil novecentos e sessenta e dois (1962), com 
cinquenta  e sete (57) anos de idade, aposentado, divorciado, filho de ABEL FERREIRA DIAS e de dona NADIR 
FREIRE DIAS. Ela, brasileira, natural de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, nascida aos  doze (12) de março 
de um mil novecentos e sessenta e cinco (1965), com cinquenta  e cinco (55) anos de idade, costureira, divorciada, 
filha de JOSÉ DOS REIS ANTÔNIO e de dona ORLINDA SANCHES ANTÔNIO.

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

São José do Rio Preto - SP, dois (02) de outubro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Jacaré joga hoje para entrar no G8
O Rio Preto define seu futu-

ro na série A3 do Campeonato 
Paulista (2) neste sábado (3). 
O Jacaré precisa vencer o duelo 
contra o Nacional, a partir das 
15h no estádio Anísio Haddad 
(Riopretão), para se manter 
com chances de classificação 
para a segunda fase. O jogo 
é válido pela 14ª e penúltima 
rodada da competição.

Com 15 pontos na tabela, o 
esmeraldino ocupa atualmente 
a 9ª colocação na classifica-
ção, empatado em número 
de pontos com o Primavera e 
o próprio Nacional. A equipe 
tem um ponto a menos que o 
Olímpia, última equipe no G-8. 
O Galo Azul enfrentará o Co-
mercial também neste sábado 
(3) e poderá deixar a vaga bem 
encaminhada caso vença.

“Eu vejo este jogo como 
uma decisão. Quem vencer 
chegará na última rodada bri-
gando pela vaga. A equipe do 

Nacional tem um ataque perigo-
so e acredito será uma partida 
estudada, com eles tentando 
aproveitar uma falha nossa para 
sair no contra-ataque”, afirmou 
o técnico Ivan Canela.

O treinador ainda acredita 
que forte calor previsto para 
o horário da partida poderá 
ajudar o Jacaré. “A região de 
São José do Rio Preto costuma 
ser bem mais quente do que 
em outras cidades, então pode 
ser que eles sintam mais os 
efeitos da alta temperatura do 
que a gente. Estamos treinando 
diariamente nesse horário para 
chegar no jogo preparado”, 
afirmou.

O Rio Preto vem de dois 
empates seguidos desde a volta 
do futebol: um a um contra o 
Capivariano e zero a zero contra 
o Batatais. Para este jogo, a 
provável escalação da equipe 
será com Wendell; Felipe, Juan, 
Téssio e Lucas Piauí; Rafael 
Cursino, Gabriel Tota e Iago 
Pereira; Pablo, Thiaguinho e 
Gabriel Barcos.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

SÉRIE A3

Muller Merlotto SILVA

Jogadores do Rio Preto entram em campo hoje a partir das 15h

NO DOMINGO Mirassol quer embalar contra o Cascavel

Depois de bater o Toledo 
por seis a zero no meio de 
semana, o Mirassol vai até o 
Paraná enfrentar o Cascavel 
para tentar embalar na série 
D no Campeonato Brasilei-
ro. O jogo será no domingo 
(2), a partir das 16h.

Autor de um dos gols na 
goleada do jogo passado, o 

atacante Fabricio celebrou 
a boa fase. “Graças a Deus 
eu me preparei bem para 
esse momento. Foram anos 
de muita luta para que co-
lhermos frutos bons agora. 
O estilo de jogo do profes-
sor e o grupo tem ajudado 
também a marcar os gols”, 
afirmou.

O Mirassol acertou com 
um novo reforço durante a 

semana. O atacante Netto, 
de 22 anos, rescindiu o con-
trato com CSA e agora faz 
parte do elenco do técnico 
Eduardo Baptista. O jogador 
atuou nos minutos finais 
das duas últimas partidas 
do Leão no Paulistão. Pela 
equipe alagoana, foram 
apenas três jogos na série 
B do Brasileirão.

Com uma vitória, um 

empate e uma derrota, o 
Leão ocupa a 4ª posição do 
grupo 7, com quatro pontos. 
Se permanecer no G-4 até 
o fim da fase de grupos, 
a equipe avançará para a 
próxima fase e brigará pelo 
acesso á série C. Os outros 
confrontos da chave são 
Portuguesa-RJ x Nacional-
-PR, Bangu x Cabofriense e 
Toledo x Ferroviária.

Vinicius LIMA

Mirassol joga domingo contra o Cascavel

Marcos Freitas/Agência MIRASSOL
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Roberto
 Toledo

QUEM SÓ TE PROCURA QUANDO PRECISA DE ALGO, PRECISA DE TUDO, MENOS 
DE VOCÊ. Sorria, beba muita água e seja feliz! CECÍLIA URBINATI e Ze-

nha Ribeiro estão comemo-
rando 29 anos de casamento, 
cada vez mais apaixonados e 
eternos namorados. Muitas 
felicidades ao casal. Ela ga-
nhou idade nova no dia 01 de 
outubro. Parabéns!

 LILIANA BARDELLA Cal-
deira, a morenaça do médico 
Luiz Fernando Caldeira, fes-
tejou cinquentão (50 anos), 
com uma festinha antecipada 
para as amigas mais chega-
das, no último fi nal de sema-
na. O niver dela, foi ontem, 
dia 30.

ALAÉRCIO BELLON, em-
presário rio-pretense, inau-
gurou na quinta-feira, sua 
5ª loja da franquia BIOAGE, 
na cidade de Franca. Muitas 
novidades em beleza para 
mulheres elegantes.

GEORGE AFFINI Suffredini 
está curtindo férias e a natu-
reza em pescaria no Panta-
nal, Corumba, com um grupo 
de amigos rio-pretenses.

 FERNANDA AZEVEDO 
Marques Santana, ao lado do 
marido Cleber Santana, e do 
fi lho, ganhou idade nova na 
terça-feira, dia 29. Ela inau-
gurou uma loja no instagram 
delivery Emporio Santa Mar-
tha, comida artesanal.

MEUS PÉSAMES aos fi-
lhos Bárbara e Leonardo 
Lania, do querido médico 
Leonardo Lania, que faleceu 
no ultimo fi nal de semana em 
Rio Preto.

NOVO CANAL. Está mar-
cado para o dia 13, o lança-
mento de um novo canal so-
bre investimentos e mercado 
fi nanceiro.

A BM&C NEWS será um 
canal totalmente isento e com 
participações dos principais 
especialistas do mercado. 
Se vocês quiserem acompa-
nhar as informações sobre 
investimentos, em tempo real, 
não deixe de se inscrever no 
canal: www.youtube.com/c/
bmcnewstv.

 

PRA QUEM ENTENDE. A 
nova TV. é do Luiz Roberto e 
de sua esposa Paula Moraes 
Méssici, ambos Jornalistas 
(foram seus alunos na Unorp) 
que, após seus trabalhos 
por anos, no Rio de Janeiro 
e Nova York, ele na XP In-
vestimentos, ela na Record, 
como Correspondente Inter-

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Em Rio Preto
A Psicanálise é um processo 
que  analisa o Inconsciente, 
um lugar simbólico que aloja a 
causa das  doenças emocionais 
com depressão, síndrome do 
pânico, angústias , conflitos 
do  co t i d i ano ,  s i n t omas 
ps i cossomát i cos ,  ass im 
como as chamadas doenças 
mentais. O  profissional que faz 
esta clínica é o Psicanalista, 
que  tem uma formação 
específica baseada na teoria 
do Inconsciente, no método 
e técnica.  Quem faz essa 
formação  são instituições 
específicas e em  São José 
do Rio Preto a  formação 
deste  profissional é feita pelo 
Núcleo Brasileiro de Pesquisas 
Psicanalíticas -  NPP, tendo  
como coordenadora técnica 
a requisitada Dra.  Araceli 
Albino e a Suely Pinha na 
coordenação administrativa.  

Tel. (17) 3233-4888

Dose Dupla
Ângelo e Mar iange la Del 
Campo Maset ,  fo ram os 
aniversar iantes do úl t imo 
sábado, e a comemoração 
foi na residênciada Jeanete 
Tavares no Condomínio Village 
Santa Helena, em clima de 
surpresa que as 14 amigas 
(com os maridos), festejaram 
a data em dose dupla com 
um maravilhoso almoço para o 
querido casal.       

Recuperação
Mostrando uma recuperação a jato, o Praça Shopping receberá 
até novembro sete novas lojas e uma expansão. Os novos 
empreendimentos irão gerar cerca de 20 empregos diretos e 80 
indiretos. Alimentação, vestuário, artigos esportivos, acessórios 
e cosméticos/perfumaria, são alguns dos segmentos.

DiáriodoBob
Pedindo água. A primavera nem bem começou e já tem 

gente querendo que o inverno chegue antes do verão. Fico aqui 
pensando com os meus botões: se antes do verão já estamos 
pedindo água em pleno racionamento e suportando a falta do 
líquido mais precioso e abundante no Universo, imagina se ti-
vermos um revertério e a barra de gelo aumentar de preço como 
aconteceu com o arroz (?). Racionamento. Como a chuva nem 
da sinal e o calor com a sujeira das queimadas fizeram a gente 
gastar mais água, era inevitável que esgotamos nossas fontes. 
Agora, com o racionamento, a vovó NANÁ não pode mais lavar 
a calçada e o VELHO RANZINZA não pode mais lavar o carro. 
De duas uma. Ou todo mundo cuida ou não terá para ninguém.  
Trem lotado. Duas velhas raposas se encontraram e concluíram 
que, no meio da matilha que busca uma cadeira no Legislativo, 
há lobos de mais e cordeiros de menos.  Acham que a disputa 
por uma vaga na Câmara poderá ser mais sanguinolenta do que 
de costume.  Agenda eleitoral. Todos os dias, os candidatos a 
prefeito divulgam suas agenda de campanha. Sempre ocupados 
com vários compromissos. Será que candidato não pega co-
vid? Afinal, pelo visto, nenhum deles pára em dentro de casa. 
Um ex-futuro pré-candidato a prefeito, inconformado porque o 
partido ao qual ele faz oposição não lhe deu legenda para criti-
car o líder da agremiação, resolveu bagunçar o coreto. Ele quer 
organizar debates e entrevistas virtuais. Alertado de que pode 
incidir na prática de crime eleitoral, o moço tem negado estar 
fazendo o que todo mundo está vendo ele fazer. Um movimento 
está crescendo na cidade incentivando a não votar em quem 
usa a religião ou a farda para se eleger. Segundo o lema deste 
grupo, igreja é igreja, quartel é quartel. Isso pode causar uma 
reviravolta nos votos que estão no ar. Ponto e basta!

A requisitada Dra. Araceli Albino aterrissa em 
Rio Preto, há 12 anos formando psicanalistas. Às 
segundas-feiras, das 19h às 22h30. Faça parte do 

NPP. Formação em Psicanálise com nova turma em 
São Paulo.  Mais detalhes: (11) 96633-9986 e (11) 

97680-6676.  Nucleodepesquisas.com.br

Fazenda e Rancho
Carina Ayres, ao lado do filho 
João Pedro, recepcionou um 
grupinho de amigos, entre eles, 
Maria Amélia Mussi, Arnaldinho 
Mussi, e amigos do filho dela, 
em sua bonita Fazenda e 
Rancho nas margens do Rio 
Tietê, no final de semana. A 
gastromonia caseira foi toda 
especial, além de passeios 
de lancha nas águas do Rio 
Tietê, que chega até ao fundo 
de sua fazenda formando uma 
prainha, com vários coqueiros 
ao seu redor. Os amigos 
desfrutaram da natureza. Um 
lugar maravilhoso!   

Presenças anotadas pela coluna no 1º Seminário de Engenharia onde aparecem 
pela ordem: Engenheiro Antonio Carlos de Carvalho, deputado federal Geninho 
Zuliani, César Vessani, presidente da Associação, André Grisi, representante do 

CREA-SP e Marcelo Matos. Foto: Arnaldo Mussi

Churrascão do Menino
O Padre Silvio Roberto manda avisar que no dia 17 de outubro 
realiza o Churrascão do Menino, assinado pelo Chef Casinha. 
No cardápio, 4 espetos, arroz, feijão tropeiro, mandioca e 
vinagrete, para 2 pessoas.  A retirada será das 11h30 às 14 
horas, no Salão da Paróquia Menino Jesus de Praga. Valor R$ 
50,00 reais. Vamos ajudar!

SPOTlight

(17) 99181-4336

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)



Jornal
São José do Rio Preto, sábado

03 de outubro de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 291/2020
ATA Nº 0756/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$3,19; Item 02 – R$0,32; Item 
03 – R$4,00; Item 04 – R$1,66; Item 05 – R$1,66; Item 06 
– R$4,00; Item 07 – R$4,00; Item 08 – R$4,00; Item 10 – 
R$4,25 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 322/2020
ATA Nº 0757/20
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI-
-EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais médico hospitalares 
(sondas) – Valores Unitários – Item 01 – R$88,500; Item 02 
– R$88,500 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCMITT 
(RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 351) – SEC. MUN. 
OBRAS. Comunicamos aos interessados que a sessão de 
abertura das propostas fi nanceiras que foram protocoladas 
em atendimento ao § 3º do art. 48 da LF 8666/93, será re-
alizada no dia 06/outubro/2020 às 08:30 horas, no 2º andar 
do Paço Municipal – Diretoria de Compras e Contratos (Av. 
Alberto Andaló nº 3030, Centro). Wanderley Ap. de Sou-
za – Diretor de Compras e Contratos – Pres. Da Comissão 
Municipal de Licitação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 290/2020 – Processo n.º 
12.599/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) COM 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM 
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATE-
RIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO 
DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE. Sessão pública realizada on-line com início dia 
11/09/2020, sendo adjudicado o lote à empresa declarada 
vencedora: COP FAC MÁQUINAS LTDA lote 1. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Mariana C. Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 191/2020 – Processo n.º 
11.792/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos 
medico hospitalares. Secretaria municipal de saude. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 25/06/2020, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: FANEM 
LTDA item 1. Os itens 2, 3 4 e 5 foram fracassados. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana C. 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
RETOMADA DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 255/2020 – Processo 
12.252/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
de ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 14/08/2020, sendo 
declarada vencedora as empresas CM HOSPITALAR S A 

item 4; ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E ONCOLOGICOS LTDA item 5; VERDEMED FARMACEU-
TICA LTDA item 1. Houve manifestação de intenção de re-
curso pela empresa PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA para 
o item 1. Foram apresentadas as razões  e contrarrazões 
recursais. Por se tratar de recurso de matéria estritamente 
técnica, a pregoeira submeteu o recurso a secretaria requisi-
tante em que sede do recurso deu provimento ao recurso da 
empresa PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA no item 1. Assim 
fi ca designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 06/10/2020 às 09:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 319/2020 – Processo n.º 
13.022/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
aferição e manutenção de cronotacógrafos em atendimento 
ao Departamento de transporte Escolar. Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 
28/09/2020, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: VELCONTROLE TACÓGRAFOS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI ME (item 1). 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 vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 290/2020 – Processo n.º 
12.599/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) COM 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM 
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATE-
RIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO 
DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE. Sessão pública realizada on-line com início dia 
11/09/2020, sendo adjudicado o lote à empresa declarada 
vencedora: COP FAC MÁQUINAS LTDA lote 1. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Mariana C. Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - Secretá-
rio Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 191/2020 – Processo n.º 
11.792/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos 
medico hospitalares. Secretaria municipal de saude. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 25/06/2020, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: FANEM 
LTDA item 1. Os itens 2, 3 4 e 5 foram fracassados. Não hou-
ve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Mariana C. Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - Secretá-
rio Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
RETOMADA DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 255/2020 – Processo 
12.252/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
de ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 14/08/2020, sendo 
declarada vencedora as empresas CM HOSPITALAR S A 
item 4; ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E ONCOLOGICOS LTDA item 5; VERDEMED FARMACEU-
TICA LTDA item 1. Houve manifestação de intenção de re-
curso pela empresa PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA para 
o item 1. Foram apresentadas as razões  e contrarrazões 
recursais. Por se tratar de recurso de matéria estritamente 
técnica, a pregoeira submeteu- o a secretaria requisitante 
que  deu provimento ao recurso da empresa PRATI, DO-
NADUZZI & CIA. LTDA no item 1. Assim fi ca designada a 

data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 06/10/2020 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 319/2020 – Processo n.º 
13.022/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
aferição e manutenção de cronotacógrafos em atendimento 
ao Departamento de transporte Escolar. Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 
28/09/2020, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: VELCONTROLE TACÓGRAFOS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI ME (item 1). 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 vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária Municipal de Educação.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: Comercial Pradela Ltda. Sueli 
Petronília Amâncio Costa -  Secretária Municipal de Educa-
ção
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 09/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: Comercial Pradela Ltda. Sueli 
Petronília Amâncio Costa -  Secretária Municipal de Educa-
ção
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA ADRIELLE CAROLINE 
AMARAL ESQ. AV. PEDRO PERLE) – SEC. MUN. SAÚDE. 
A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante deste julgamento, e declara habilitadas a pros-
seguir no certame as empresas: CONSTRUTORA RIO 
OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
EIRELI; CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA; ELIPSE 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; J. A. TINELI 
MARQUES & CIA LTDA EPP; ENGESCAV ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI e MADRI ISKI CONSTRUÇÕES 
EIRELI e, inabilitadas as empresas: KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (não atendeu ao item 
5.1, b.1, alínea “b” do edital); GOMES & BENEZ ENGENHA-
RIA LTDA (não atendeu ao item 5.1, b.1, alínea “a” do edital); 
SUSMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (não 
atendeu ao item 5.1, b.1, alíneas “b” e “c” do edital) e MLS 
GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP (não atendeu ao 
item 5.1, b.1, alíneas “b” e “c”). Decorrido o prazo recursal ”in 
albis” fi ca designado o dia 14/OUTUBRO/2020 às 08:30 hs., 
para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro 
teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
a disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES 
NAS AVENIDAS SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA SO-
BRE O CÓRREGO PIEDADE, AMÉRICO AGRELLI SOBRE 
O CÓRREGO SÃO PEDRO, NOÉ GONÇALVES DE SOUZA 
SOBRE O RIO PRETO E NA RUA CHIRALA ABRAHÃO 
SOBRE O CÓRREGO FELICIDADE – SEC. MUN. OBRAS. 
A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utili-
zado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, e prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado: 
CAPI ENGENHARIA LTDA R$ 1.218.789,36 - 2º Colocado: 
J2 ENGENHARIA LTDA R$ 1.276.751,45 - 3º Colocado: 
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CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA R$ 1.321.541,53 . O inteiro teor dessa decisão se acha 
encartada nos autos do processo à disposição dos interessa-
dos. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA I E CE-
BOLINHA (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 262, JD. BELO HO-
RIZONTE) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal 
de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da Se-
cretaria Municipal de Educação, que é utilizado como razões 
de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, e 
prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado: COMERCIAL 
PRADELA LTDA R$ 182.695,25 - 2º Colocado: CONHIDRO 
CONSTRUÇÃO EIRELI EPP R$ 190.039,50 - 3º Colocado: 
KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA 
ME R$ 195.305,94 - 4º Colocado: CONSTRUTORA POLA-
CHINI LTDA R$ 206.645,40 - 5º Colocado: CONSTRUTORA 
RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
EIRELI R$ 218.878,79 - 6º Colocado: MADRI ISKI CONS-
TRUÇÕES EIRELI R$ 226.165,78 - 7º Colocado: ALEX HEN-
RIQUE CRUZ EIRELI – EPP R$ 239.158,43 - 8º Colocado: 
ELIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP R$ 
244.350,35 . O inteiro teor dessa decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados. Publi-
que-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 389/2020, PROCESSO 13.253/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de dispensers de pare-
de e frascos borrifadores para utilização nas Unidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 19/10/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 400/2020, PROCESSO 13.347/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de copos de água em aten-
dimento as equipes do consultório de rua. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 19/10/2020, 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
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 398/2020, PROCESSO 13.344/2020, objetivando 
a aquisição de aparelho de Raio X para a UPA Norte no 
combate a COVID 19.  Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/10/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 393/2020, PROCESSO 13.284/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de equipamentos de pro-
teção individual para utilização nas Unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 20/10/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 401/2020, PROCESSO 13.348/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais hospitala-
res para a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/10/2020, 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, atra-
vés de sua Secretaria Municipal de Cultura, faz saber ao 
público interessado que, em cumprimento à Lei Federal nº 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), irá realizar a seleção de 75 
(setenta e cinco) Espaços Culturais Independentes em São 
José do Rio Preto e/ou seus Distritos, para recebimento de 
subsídio ou subvenção econômica, nas condições expressas 
no edital da Chamada Pública. O edital estará disponível no 
portal desta Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc e 
as inscrições deverão ser realizadas até às 17 horas do dia 
22/10/2020. Maiores informações na Secretaria Municipal de 
Cultura através do telefone (17) 3202-2310. Valdeci Pedro 
Ganga – Sec. Mun. de Cultura.
LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, atra-
vés de sua Secretaria Municipal de Cultura, faz saber ao 
público interessado que, em cumprimento à Lei Federal nº 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), irá realizar a seleção de 270 
(duzentos e setenta) propostas visando ao                    Auxí-
lio  Para  Apresentações  Artísticas  em  São  José  do  Rio  
Preto  e/ou  seus distritos, para recebimento de auxílio, nas 
condições expressas no edital da Chamada Pública. O edital 
estará disponível no portal desta Prefeitura, www.riopreto.
sp.gov.br/leialdirblanc e as inscrições deverão ser realizadas 

até às 17 horas do dia 22/10/2020. Maiores informações 
na Secretaria Municipal de Cultura através do telefone (17) 
3202-2310. Valdeci Pedro Ganga – Sec. Mun. de Cultura.
LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, atra-
vés de sua Secretaria Municipal de Cultura, faz saber ao 
público interessado que, em cumprimento à Lei Federal nº 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), irá realizar a seleção de 190 
(Cento e noventa) propostas visando ao Auxílio Para Ações 
Formativas em São José do Rio Preto e/ou seus distritos, 
para recebimento de auxílio, nas condições expressas no 
edital da Chamada Pública. O edital estará disponível no 
portal desta Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc e 
as inscrições deverão ser realizadas até às 17 horas do dia 
22/10/2020. Maiores informações na Secretaria Municipal de 
Cultura através do telefone (17) 3202-2310. Valdeci Pedro 
Ganga – Sec. Mun. de Cultura.
LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, atra-
vés de sua Secretaria Municipal de Cultura, faz saber ao 
público interessado que, em cumprimento à Lei Federal nº 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), irá realizar a seleção de 83 
(Oitenta e três) propostas visando ao Auxílio Para Aquisição 
de Bens Culturais em São José do Rio Preto e/ou seus dis-
tritos, para recebimento de auxílio, nas condições expressas 
no edital da Chamada Pública. O edital estará disponível no 
portal desta Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc e 
as inscrições deverão ser realizadas até às 17 horas do dia 
22/10/2020. Maiores informações na Secretaria Municipal de 
Cultura através do telefone (17) 3202-2310. Valdeci Pedro 
Ganga – Sec. Mun. de Cultura.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2020
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 10/NOVEMBRO/2020 às 08:30 hs
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI 
TERMINAL DE EMBARQUE DE ÔNIBUS NA RUA MANOEL 
MORENO ESQUINA COM A RUA AGNELO DE OLIVEIRA 
E RUA IVETE SARDINHA BERTON (PROX. UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA NORTE), CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FI-
NANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANE-
XOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor estimado 
R$ 4.689.528,52 – Prazo de Execução: 300 dias - Local de 
Entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto 
Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Dire-
toria de Compras e Contratos. Outras informações no site:   
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

LEI Nº 13.651
DE 1º DE OUTUBRO DE 2020.

Denomina “Joanna Gonçalves Crivelin” a praça rotatória 
localizada no fi m da Rua Dr. Assis Brasil, na Vila Anchieta e 
revoga a Lei nº 13.626/20.
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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “Joanna Gonçalves Crivelin” a praça 
rotatória localizada no fi m da Rua Dr. Assis Brasil, na Vila 
Anchieta.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orça-
mento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada a Lei nº 13.626, de 28 de agosto de 2020.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de outubro 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local. 

LEI Nº 13.650
DE 1º DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a criação do Termo de Participação ao CA-
MINHO DA FÉ, autorizando a adesão do Município de São 
José do Rio Preto/SP à Associação dos Amigos do Caminho 
da Fé - AACF, e dá outras providências.
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:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promo-
ver a adesão do Município de São José do Rio Preto/SP à 
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ - AACF, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.630.044/0001-19, entidade 
sem fi ns lucrativos, com sede na Rua Gabriel Rabelo de 
Andrade, nº 19, centro, no Município de Águas da Prata/SP, 
CEP: 13.890-000, cujo objetivo é a manutenção da Trilha 
de Peregrinação Turística/Cultural conhecida como CAMI-
NHO DA FÉ, na qual este município será inserido, conforme 
Estatuto da Associação, devidamente registrado em Cartório 
e respectivo Regimento Interno.
Art. 2º Fica o Município de São José do Rio Preto/SP, auto-
rizado na qualidade de Membro Mantenedor, da Associação 
dos Amigos do Caminho da Fé, a efetuar o pagamento de 
contribuição mensal de R$ R$ 818,50 (oitocentos e dezoito 
reais e cinquenta centavos) nos termos do § 4º, inciso II do 
art.12 do Estatuto da AACF combinado com a alínea "c", 
inciso II do art.13 do Regimento Interno da AACF, a partir do 
exercício de 2020.
Parágrafo único. A contribuição mencionada no caput do 
artigo sofrerá reajuste automático, na mesma proporção e vi-
gência da majoração anual do índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, nos termos do art.14 
do Regimento Interno da AACF.

Art. 3º Para custear o cumprimento da contribuição defenda 
no artigo anterior, às despesas com adesão a AACF serão 
suportadas pela dotação orçamentária nº, 403 - 14..002.23..
695.0016.1.018.339039.01.000000 que constará na previsão 
da LOA do exercício de 2020.
Parágrafo único. A entidade Associação dos Amigos do Ca-
minho da Fé - AACF prestará contas dos recursos recebidos 
na forma estabelecida no art. 42º por seu Estatuto.
Art.4º Durante a elaboração do orçamento municipal para os 
exercícios seguintes, serão consignadas dotações orçamen-
tarias para custear as despesas decorrentes da presente Lei 
em cada exercício fi nanceira correspondente.
Art. 5º O pagamento das contribuições constantes desta Lei, 
deverão ser feitos por transferência bancária na conta cor-
rente nº 17.529-6, agência 0029 do Banco do Itaú/Unibanco 
S/A, da cidade de Águas da Prata/SP, em favor da Associa-
ção dos Amigos do Caminho da Fé (AACF).
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de outubro 
de 2020.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.702
DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Comitê de Execução de Fiscalização da Lei Aldir 
Blanc, em atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020, regu-
lamentada pelo Decreto Presidencial nº 10.464/2020, e dá 
outras providências.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 
64, Inciso VI;

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto institui, no âmbito deste Município, o 
Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, para 
acompanhamento e execução da Lei Federal nº 14.017, de 
29 de junho de 2020, e no seu respectivo regulamento, De-
creto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que visa 
à realização das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020.
Art. 2º O Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir 
Blanc auxiliará no planejamento, elaboração e fi scalização 
das diretrizes necessárias para a implantação e execução 
das ações emergências destinadas ao setor cultural. 
Art. 3º O Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir 
Blanc será composto pelos integrantes descritos abaixo, com 
suas respectivas funções:
I -    03 (três) membros do Poder Executivo: 
a) Jorge Luis Vermelho Moro – Secretaria Municipal de 
Cultura - Presidente
b) Fábio Domingues do Amaral – Secretaria Municipal 
de Cultura - Membro
c) Vagner Vicentim – Secretaria Municipal da Fazenda - 
Membro
II -   03 (três) membros da sociedade civil, indicados pelos 
representantes dos segmentos artísticos do Município:
a) Harlen Félix do Nascimento - Membro
b) Lia Maura de Barros – Membro
c) Márcio Sebastião Jacovani – Membro 
Art. 4º O Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir 
Blanc, além das atribuições previstas no art. 2º deste Decre-
to, atuará com as seguintes atribuições: 
I - colaborar na divulgação maciça e imediata do Chamamen-
to Público para o Cadastramento Emergencial para os subsí-
dios, subvenções e auxílios emergenciais da Lei Aldir Blanc;
II - fi scalizar para que o orçamento emergencial recebido 
seja aplicado devidamente e de forma descentralizada no 
Município;
III - participar das diretrizes indicadas pela Secretaria Munici-
pal de Cultura nas execuções das ações apresentadas;
IV - fi scalizar as contrapartidas sociais pactuadas entre a Se-
cretaria Municipal de Cultura e os benefi ciários dos espaços 
culturais contemplados com o subsídio ou subvenção;
V - analisar e aprovar a prestação de contas apresentada 
pelos benefi ciados do Município;
VI - fi scalizar a prestação de contas e o Relatório de Ges-
tão apresentados pela Secretaria Municipal de Cultura aos 
órgãos municipais, estaduais e federais.
§ 1º Os membros do Comitê não poderão ser benefi ciados 
com os auxílios previstos na referida Lei.
§ 2º O referido Comitê será extinto com a conclusão da 
prestação de contas dos recursos recebidos perante o órgão 
federal competente.
Art. 5º Caso haja necessidade de seleção entre os benefi ciá-
rios inscritos, o processo de análise, classifi cação e seleção 
será desempenhado pelo Comitê de Execução e Fiscaliza-
ção da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).
Art. 6º Casos omissos poderão ser sanados por meio de 
resoluções publicadas pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 02 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
PEDRO GANGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
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DELIBERAÇÃO nº 7, de 02 de Outubro de 2020 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID e permanência por 28 dias consecutivos na 
classificação do município pelo Plano São Paulo na fase 3 (cor AMARELA) delibera: as seguintes alterações na 
Deliberação 4, publicada em 15/09/2020: 

1. Os itens 1, 4, 5.2 e 5.3 da Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020 passam a vigorar 
alterados, com a seguinte redação: 

“1. As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual, federal e descritas 
no Decreto Municipal 18.571 de 24 de Março de 2020 não estarão impedidas de funcionar em qualquer 
nível, porém deverão cumprir as regras quanto às limitações de número de pessoas e os protocolos 
sanitários anexos.”  

“4. Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar além das medidas específicas para as 
atividades, os protocolos sanitários geral e específicos desta deliberação. 

4.1. A adoção das regras para funcionamento não isenta o estabelecimento do cumprimento das 
demais normas vigentes, inclusive trabalhistas.” 

“5.2. Práticas esportivas coletivas ou qualquer evento com mais de 3 (três) pessoas reunidas sem 
distanciamento mínimo e/ou sem máscaras.”  

“5.3. Utilização de qualquer equipamento de uso coletivo, tais como brinquedos em parques infantis, 
aparelhos fixos das academias ao ar livre, bancos em praças e áreas de lazer em condomínios, entre 
outros não especificados que não sejam higienizados entre um uso e outro e não garantam o 
distanciamento mínimo entre os usuários.” 

 

2. Ficam alterados, no item 8 da Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020:  
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Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários 
habituais 

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS

C
D
E

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

A
B

F
41

45.2
45.3
45.4  
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Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários 
habituais 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E 
ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL 
E EM REGIÃO METROPOLITANA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02

46.44-3 

46.45-1

46.46-0 

46.5

46.6

46.7

46.8
46.9

4721-1/02 
4721-1/03

47.22-9

4729-6/99

47.3

47.51-2 

47.52-1

4761-0/02 

47.7

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05

46.2
46.3

47.11-3

47.12-1

47.24-5

49.1

49.21-3 
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Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários 
habituais 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/UBER/APP
MOTOTÁXI
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA

49.24-8

58

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

80
81.1
81.2

49.3

61

49.4

52
53

5620-1/01

5620-1/04

59.11-1 

59.12-0

59.13-8
60

78

62
63

65

66

69.12-5
71.2
72
75

77.1

4929-9/02

49.22-1 

49.23-0

4929-9/01

51

55.9

64
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Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários 
habituais 

ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE 
OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

RI
SC

O
 

ES
SE

N
CI

A
LI

D
A

D
E

Atividades permitidas nos horários habituais.
Permissão de consumo de alimentos no local durante 8(oito) horas 
diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada estabelecimento, 
até as 22h00min.
HOTÉIS E SIMILARES
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS

RI
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O
 

ES
SE

N
CI

A
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D
A

D
E

Atividades permitidas  no local durante 8(oito) horas diárias com 
permissão de consumo de alimentos, divididas ao longo do dia a 
critério de cada estabelecimento, com encerramento das atividades 
até as 22h00min. 
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM 
ENTRETENIMENTO
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

82.92-0 
8299-7/01
8299-7/02
8299-7/05

84

95

9609-2/07
97
99

5611-2/01
5611-2/03

56.12-1

82.2

8299-7/06

86
94.91-0

55.1

5611-2/05

5620-1/02

5611-2/04

96.01-7
96.03-3 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

5620-1/03
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Atividades permitidas com atendimento ao público durante 8(oito) 
horas diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada 
estabelecimento. 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E 
OUTRAS PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 
E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE 
ILUMINAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL4929-9/03

4713-0/04 
4713-0/05

47.81-4

4713-0/02 

4789-0/99

4789-0/03
4789-0/06
4789-0/07
4789-0/08
4789-0/09

4782-2/02 
47.83-1 
47.85-7

4789-0/01
4789-0/02

4761-0/01
4761-0/03 

47.62-8
47.63-6

4782-2/01

47.53-9 

47.54-7

47.55-5
47.56-3

47.57-1

46.47-8 

46.49-4 

4721-1/04 
47.23-7

4729-6/01

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Atividades permitidas com atendimento ao público durante 8(oito) 
horas diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada 
estabelecimento. 

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES*

9609-2/05

90

9609-2/99

82.1
82.3

8299-7/04 
8299-7/07

4929-9/04 

4929-9/99

49.5 
59.14-6

9609-2/04

9609-2/06
9609-2/08

91
94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02

79
81.3

82.91-1
8299-7/03

8299-7/99

74.2

74.9

77.2
77.3
77.4 

69.2
70

71.1
73

74.1

59.2
68

69.11-7

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Atividades permitidas com ensino à distância e aulas presenciais 
opcionais com restrições. 

ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO SUPERIOR
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO

RI
SC

O 

ES
SE

NC
IA

LID
AD

E

Atividades permitidas com ensino à distância.
Atividades de acolhimento e aulas de reforço individualizadas 
opcional.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.2
85.3
85.4

85.1  

 

3. Fica revogado o item 8.2 e seus subitens. 

 

4. Ficam alterados os protocolos sanitários anexos I, IV, VI e XIV da Deliberação nº 4 de 15 de 
Setembro de 2020 e acrescidos os protocolos sanitários anexos XVI, XVII e XVIII. 

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e demais 
membros do comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia Francesli Negri Reis, 
Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Gisele Gasques 
Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio Nogueira, Miriam Wowk dos 
Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 

ANEXO I 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações visíveis na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 
medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

1.2. Manutenção de informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e 
capacidade máxima de clientes/usuários permitidos no local. 

1.3. Definição de responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
informação às autoridades competentes. 

1.4. Organização de ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences. 

1.5. Capacitação de todos os funcionários quanto a todas as medidas e ações de prevenção à transmissão 
da COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de 
higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas. 

1.6. Realização do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante a Pandemia, oferecido 
pela Secretaria Municipal de Saúde gratuitamente. O curso está disponível no site 
http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. 

1.6.1. A divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus colaboradores deve ser realizada 
pela empresa.  

1.6.2. O certificado do curso deve estar disponível no local para fins de fiscalização. 

1.7. Definição de protocolos e processos (ações preventivas, como identificar precocemente sintomas, 
quais os casos para isolamento, procedimentos de higiene pessoal, entre outros) e comunicação aos 
colaboradores com a realização de treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais. 

1.8. Comunicação à área de RH da empresa sobre casos suspeitos e confirmados de COVID-19, bem 
como informação aos funcionários da mesma área/equipe, trabalhadores e clientes que tiveram contato 
próximo com o paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias.  

1.8.1. Comunicação às empresas parceiras em caso de contato com funcionários ou clientes da 
contratante. 

1.9. Manutenção do funcionamento apenas nos horários definidos para o estabelecimento, que deverá 
estar regularizado junto aos órgãos municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de 
funcionamento municipal) para todas as atividades exercidas, adotando como parâmetro:  

1.9.1. Permissão de acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 40% da capacidade de 
clientes/usuários, desde que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em 
todas as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas. 

1.9.1.1. Exceção às academias, cuja capacidade de atendimento deve limitar-se a 30% da capacidade 
máxima de público e às atividades do ensino médio e superior, cuja capacidade deve limitar-se a 
35% da capacidade máxima de alunos. 

1.9.2. A capacidade máxima de ocupação deve ser calculada na proporção de 1 (um) cliente/usuário para 
cada 10m2 de área construída do estabelecimento, portanto: 

1.9.2.1. 40% da capacidade equivale a 4 pessoas para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento) quando a área livre de atendimento ao público permitir o distanciamento 
mínimo permitido. 

1.9.2.2. 30% da capacidade equivale a 3 pessoas para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento) quando a área livre de atendimento ao público permitir o distanciamento 
mínimo permitido.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas de uso coletivo; 

2.2. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no local (inclusive café), 
salvo nos estabelecimentos próprios para consumação no local, conforme protocolo específico. 

2.3. Revistas, panfletos, brinquedoteca em salas de atendimento ou recepção/espera. 

2.4. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, brinquedos de parques infantis, espaço 
kids, academias ao ar livre e outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro e não 
garantam o distanciamento mínimo entre pessoas. 

2.4.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o controle do número de usuários 
e do distanciamento mínimo; as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e outro e 
sejam higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

2.5. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras. 

2.6. Filas nas entradas de qualquer estabelecimento de prestação de serviços não essencial.  

2.7. Organização de qualquer evento presencial em desacordo com os protocolos sanitários 
estabelecidos.  

2.8. Realização de cultos religiosos, reuniões ou atividades similares permitidas nesta fase com pessoas 
em pé ou que não garantam o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas. 

2.9. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas, 
sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro, inclusive para inauguração ou reabertura; 

2.10. Aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem ventilação, devendo ser realizados 
em ambientes ao ar livre ou bem arejados. 
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Atividades permitidas com ensino à distância e aulas presenciais 
opcionais com restrições. 

ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO SUPERIOR
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO
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Atividades permitidas com ensino à distância.
Atividades de acolhimento e aulas de reforço individualizadas 
opcional.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.2
85.3
85.4

85.1  

 

3. Fica revogado o item 8.2 e seus subitens. 

 

4. Ficam alterados os protocolos sanitários anexos I, IV, VI e XIV da Deliberação nº 4 de 15 de 
Setembro de 2020 e acrescidos os protocolos sanitários anexos XVI, XVII e XVIII. 

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e demais 
membros do comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia Francesli Negri Reis, 
Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Gisele Gasques 
Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio Nogueira, Miriam Wowk dos 
Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 
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03 de outubro de 2020

2.11. Serviços de manobrista (valet); 

2.12. A entrada de visitantes em cemitérios nos feriados e datas comemorativas.  

2.13. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos locais nos horários não permitidos; 

2.13.1. Excetuam-se os estabelecimentos que possuem estrutura instalada para atendimento dentro 
dos veículos (drive-thru). 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de atendimento ao público por canais digitais, em todas as atividades e ações, tais como 
operação e venda, suporte e atendimento à distância (telefone, aplicativo ou online). 

3.2. Priorização de sistema de entrega (Delivery) e serviços no endereço do solicitante. 

3.3. Priorização de atendimento por meio de agendamento prévio nos estabelecimentos de prestação de 
serviços.  

3.4. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes e usuários, limitando a área à mesma 
capacidade definida para atendimento ao público. 

3.5. Utilização de sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento ou aguardando atendimento. 

3.5.1. Senhas reutilizáveis devem ser de material passível de higienização. 

3.6. Restrição de acesso de pessoas em qualquer ambiente propício à aglomeração. 

3.7. Realização de reuniões, aulas e treinamentos prioritariamente de forma virtual.  

3.8. Suspensão de simulações de incêndio nas instalações das empresas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização de controle de distanciamento de filas, inclusive externas (de acesso ao local) por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema eficaz, nos locais onde o agendamento ou reserva não for obrigatório 
(filas proibidas). 

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções, inclusive nas 
filas, entre assentos e entre funcionários, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da atividade 
ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais como crianças de até 12 
anos, idosos e pessoas com deficiência. 

4.2.1. A distância mínima entre familiares e habitantes de uma mesma residência não será aplicável, mas 
deverá ser respeitada a distância mínima de segurança em relação aos demais presentes. 

4.2.2. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa em todas as direções. 

4.3. Limitação do uso simultâneo de elevadores, reduzindo a lotação máxima, mantendo o 
distanciamento mínimo necessário e orientando os usuários a não conversarem dentro dos elevadores. 

4.4. Realização de alertas constantes sobre a necessidade de distanciamento nos locais onde há 
circulação e grande fluxo de pessoas. 

4.5. Redução da circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora de seus 
ambientes específicos de trabalho.  

4.6. Redução do acesso de clientes e usuários nos estabelecimentos e seus ambientes. 

4.7. Restrição de circulação de pessoas em salas destinadas a atendimento individual, sendo que 
também não podem servir de passagem para acesso a outros ambientes. 

4.8. Definição de horários de trabalho alternados para redução do número de profissionais nos 
ambientes de trabalho. 

4.9. Adoção do sistema de trabalho em domicílio (regime de trabalho remoto) para todos os funcionários 
e colaboradores quando a presença no local de trabalho para o exercício das funções não for imprescindível 
e, principalmente para os funcionários que pertençam ao grupo de risco ou convivam com pessoas do grupo 
de risco. 

4.10. Definição, quando possível, de horários diferenciados para o atendimento às pessoas do grupo de 
risco. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Orientação aos funcionários e clientes para evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz e evitar 
contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão. 

5.2. Máquinas de cartão devem ser envelopadas com plástico filme. 

5.3. Manutenção de portas e vias de acesso ao público fechadas, durante a realização de atividades 
internas sem permissão de atendimento ao público. 

5.3.1. A abertura de qualquer via de acesso ao estabelecimento somente poderá ocorrer durante acesso 
de funcionários ou passagem de mercadorias para os colaboradores que realizam serviços de entrega a 
domicílio. 

5.4. Utilização de barreiras físicas no formato de divisórias transparentes sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida. 

5.5. Lacração das torneiras que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros ou retirada 
dos bebedouros coletivos existentes com a finalidade de se evitar o contato da boca do usuário com o 
equipamento. 

5.6. Proibição de acionamento manual de cancelas pelos clientes em quaisquer estacionamentos. 

5.7. Eliminação de sistemas de identificação (para acesso ou registro de horários) por meio de biometria 
ou qualquer sistema de identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

5.7.1. Quando não for possível a substituição, os usuários devem ter à disposição, no mesmo local, álcool 
gel 70% para higienização das mãos, sendo de uso obrigatório após o manuseio do equipamento. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Proibição de acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores com qualquer sintoma gripal 
às dependências dos estabelecimentos. 

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e colaboradores em 
todos os estabelecimentos e dos clientes e usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada 
uma temperatura superior a 37.5 °C, não deve ser autorizada a entrada. 

6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com 
diagnósticos confirmados afastados conforme protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando 
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para 
aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 14 dias. 

6.2. Verificação e registro diário dos possíveis sinais e sintomas gripais dos colaboradores antes da 
jornada laboral e também durante qualquer horário do expediente. 

6.3. Orientação aos funcionários e clientes para que sigam a etiqueta de tosse e a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-los fora imediatamente e higienizar as mãos em 
sequência). 

6.4. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos clientes e 
usuários é obrigatório e deve ser assegurado na entrada e durante a permanência em todos os locais.  

6.4.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 

6.5. Garantia de uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca, sem espaços laterais, de utilização individual, pelos funcionários. 

6.5.1. A troca deve ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades. 

6.5.2. Cada funcionário deve possuir quantidade suficiente para utilização a cada dia.  

6.5.3. Recomendada a utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida 
adicional durante atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metro e não houver outra 
barreira física. 

6.5.4. Este protetor facial não deve ser utilizado próximo a qualquer equipamento gerador de calor. 

6.5.5. A superfície externa e interna do protetor deve ser higienizada a cada 1 hora, no mínimo, com álcool 
70% ou desinfetante específico para a finalidade. 

6.5.6. O protetor facial não substitui a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Manutenção de Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios de mãos 
disponíveis (devem estar devidamente instalados, providos de água corrente), contendo sabonete líquido, 
álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado. 

7.2. Disponibilização na entrada e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para a 
assepsia de mãos de funcionários, colaboradores, clientes e usuários dos serviços. 

7.3. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do estabelecimento e dos funcionários e 
colaboradores periodicamente. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso. 

8.1.1. Higienização a cada uso das máquinas de cartão devidamente envelopadas com plástico filme. 

8.2. Higienização dos pisos com produto desinfetante no início das atividades e a cada intervalo de no 
máximo 3 (três) horas. 

8.3. Higienização de objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante. 

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

8.4. Higienização de escadas e elevadores de uso compartilhado a cada intervalo de no máximo 3 (três) 
horas e orientação aos usuários sobre lavagem de mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, uso álcool 
em gel 70%, após o uso dos mesmos. 

8.5. Higienização das lixeiras e descarte do lixo frequente: separação do lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descarte de forma que não ofereça riscos de contaminação e em 
local isolado. 

8.6. Disponibilização de lixeiras com tampa e com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem 
o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático). 

8.7. Tapetes, carpetes e demais objetos decorativos devem ser retirados, facilitando o processo de 
higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos mesmos. 

8.8. Os uniformes devem ser utilizados exclusivamente nas dependências da empresa e, lavados e 
trocados diariamente.  

8.8.1. Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais, luvas e protetores 
auriculares, ou disponibilizar local adequado para que o funcionário o faça diariamente. 

8.9. Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolamento dos ambientes por onde a pessoa 
transitou e realização de higienização completa. 

8.10. Higienização de veículos alugados ou veículos de uso comum da empresa antes da utilização. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Garantia da renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 
quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), pois este equipamento não cumpre esta 
função (não realiza troca de ar). 

9.1.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – janelas 
– voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

9.1.2. A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no mínimo, 1/5 da área correspondente 
ao piso. 

9.1.3. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o funcionamento do estabelecimento. 
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9.1.4. As portas eventualmente existentes, quando possível, deverão ser mantidas abertas. 

9.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados: 

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de ar central; 

9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

9.2.4. Limpeza mensal e desincrustação semestral das serpentinas de aquecimento e resfriamento; 

9.2.5. Limpeza trimestral e desincrustação semestral do umidificador, quando se tratar de sistema de ar 
central; 

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

9.2.7. Limpeza mensal da casa de máquinas/plenum de mistura, quando se tratar de sistema de ar central. 

 

10. PERMISSÕES 

10.1. Atendimento ao público pelos serviços de assistência à saúde (clínicas, consultórios, serviços de 
vacina), nas condições permitidas, dentro de shoppings, galerias e congêneres. 

10.2. Circulação em áreas ao ar livre em locais públicos e condomínios residenciais desde que respeitadas 
as demais restrições quanto ao distanciamento, uso de máscaras, proibição de aglomerações, proibição de 
uso de equipamentos coletivos não higienizados, entre outras.  

10.3. Realização de velórios por até 4 horas e com, no máximo, 10 pessoas por sala, com rotatividade e 
sem permanência nos seus espaços de convivência, sendo que em casos de suspeita de COVID-19, o caixão 
deverá ser lacrado. 

10.4. Atividades de entrega (delivery) ou prestação serviços no endereço do solicitante durante a 
realização de atividades internas, conforme protocolo específico. 

10.5. Realização de drive-thru (atendimento ao público dentro dos veículos) durante a realização de 
atividades internas, conforme protocolo específico.  

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

11.1. Garantia de horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, viabilizando o 
distanciamento mínimo, conforme previsto no protocolo sanitário para locais onde há consumação de 
alimentos. 

11.2. Alteração da disposição das mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo (1,5 metro 
entre cada pessoa), e reduzir o número de pessoas por mesa. 

11.3. Organização de escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches. 

11.4. Organização de filas de espera utilizando senhas, preferencialmente por meio digital. 

11.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 
interação por diversas pessoas e devidamente higienizados. 

11.6. Uso obrigatório de máscaras, podendo retirá-la apenas no momento da refeição e seguindo o 
armazenamento adequado e o correto manuseio e descarte da mesma. 

11.7. Proibição do compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos. 

11.8. Disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, sendo obrigatória 
a higienização das mãos na entrada e saída do local. 

11.9. Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso.  

11.10. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realização do descarte adequado 
antes de armazenar os produtos. 

11.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de alimentos, no que couber. 

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

12.2. Garantia de fácil acesso aos locais para lavagem das mãos contendo sinalização sobre a necessidade 
de lavar as mãos sempre com água e sabão líquido e assepsia com álcool em gel 70% após o uso do banheiro 
ou vestiário. 

12.3. Disponibilização nos banheiros e vestiários de toalhas de papel descartável para enxugar as mãos. 

12.4. Orientação aos funcionários, clientes e usuários para evitar o contato entre uniformes e roupas 
limpas com uniformes e roupas usados, mantendo calçados longe das peças de vestuário, evitando a 
contaminação cruzada. 

12.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 

ANEXO IV 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E OUTROS LOCAIS COM 
CONSUMAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Redução e controle do acesso de pessoas externas às áreas de produção e manipulação de 
alimentos, incluindo fornecedores. 

1.2. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realização do descarte adequado 
antes de armazenar os produtos. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade das mesas e assentos disponíveis. 

2.2. Permanência de clientes em pé em situação não destinada a deslocamento indispensável. 

2.3. Fornecimento de alimentos, inclusive bebidas alcoólicas para clientes em pé, em qualquer horário de 
funcionamento, para consumo imediato. 

2.4. Disponibilização de alimento para degustação.  

2.5. Atendimento a clientes em áreas fechadas: cobertas, com ou sem sistema de climatização, portas e 
janelas fechadas, ventilação natural ausente ou insuficiente.  

2.6. Retirada do alimento pelo próprio cliente em local de cocção visível: Auto serviço (self-service)  

2.7. Formação de filas sem distanciamento para solicitação e retirada de alimentos.  

2.8. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.9. Consumo de alimentos em ambientes fechados e nos dias e horários não permitidos e sem o 
distanciamento mínimo necessário;  

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado de até 6 (seis) pessoas por grupo. 

3.2. Restrição a 6 (seis) pessoas, no máximo, para ocupação de mesas, inclusive crianças. 

3.3. Reservas de mesas e ou assentos antecipadamente. 

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das outras, de forma a garantir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos ocupados de um conjunto de mesas a outro.  

4.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos eventualmente existentes em balcão. 

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

4.3.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do distanciamento deverá ser 
providenciado anteparo de proteção fixo nos balcões de atendimento e recomendado uso de protetor 
facial nos demais casos. 

4.4. Manutenção de distância mínima segura entre funcionários dentro da cozinha, reduzida para um 
metro, desde que todos estejam fazendo uso de máscara.  

4.5. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa (ou grupo) em todas as direções. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Pratos quentes e frios dispostos em pistas com anteparo de proteção para impedir acesso de clientes 
obrigatoriamente servidos por funcionários devidamente capacitados. 

5.2. Temperos e condimentos disponibilizados aos clientes em porções individualizadas, sem 
reaproveitamento.  

5.3. Talheres, pratos, copos e demais utensílios disponibilizados aos clientes devem estar protegidos e 
talheres devidamente acondicionados em embalagens individualizadas. 

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

5.5. Toalhas de mesa utilizadas substituídas entre um cliente e outro. 

5.6. Cardápios disponibilizados passíveis de higienização e higienizados a cada manuseio. 

5.6.1. Recomendada utilização de cardápios digitais, de papel descartável ou outro sistema que impeça o 
compartilhamento de objetos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Garantia de entrada de pessoas com uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total 
do nariz e boca; 

6.2. As máscaras deverão ser utilizadas pelos clientes nos momentos de circulação pelo ambiente e somente 
poderão ser retiradas quando acomodados nas mesas (sentados) durante o período de consumação. 

6.2.1. Durante a consumação as máscaras devem ser acondicionadas adequadamente, não devendo 
permanecer diretamente sobre a mesa. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

7.2. Funcionários não devem usar acessórios que possam acumular sujeiras e microrganismos, como 
anéis, aliança, colares, pulseiras, brincos e relógios. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso, inclusive mesas 
e cadeiras. 

8.2. Higienização de talheres e utensílios por meio químico (álcool 70%) ou físico (calor úmido). 

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Os ambientes com consumação de alimentos devem ser em áreas arejadas, preferencialmente em 
áreas abertas. 

9.1.1. Entende-se por áreas arejadas locais providos de cobertura, porém expostos à ventilação natural: 
permitem a circulação de ar natural (troca de ar) mediante entrada e saída por janelas e portas; 

9.1.2.  A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no mínimo, 1/5 da área correspondente 
ao piso. 

9.1.2.1. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o funcionamento do 
estabelecimento; 

9.1.3. As portas eventualmente existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 

9.1.4. Quando forem utilizados concomitantemente sistemas mecânicos de ventilação e de climatização, 
estes devem ser mantidos limpos, e os procedimentos realizados devidamente registrados. A limpeza 
deve ser realizada conforme normas gerais definidas aos estabelecimentos. 

9.2. Manutenção de todos os demais ambientes, arejados, preferencialmente com ventilação natural.  
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ANEXO VI 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU E DRIVE IN 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1.  Os estabelecimentos devem possuir estrutura com área de entrada e saída de veículos ou 
estacionamento privativo; 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.1.1. Exceto para a ida ao banheiro em serviços com permanência prolongada em área de 
estacionamento, como shows, cinema e outros eventos.  

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

2.3. Utilização de acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de ônibus e demais locais 
proibidos pelas regras de trânsito; 

2.4. Utilização de vagas de estacionamento comuns das vias públicas para este fim, bem como mesas, 
cadeiras, cones ou similares para reservas de vagas. 

2.5. Acesso de veículos com mais de quatro pessoas em serviços com permanência prolongada em área 
de estacionamento, inclusive cinema, shows e outras atividades culturais. 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Obrigatoriedade de barreira física de proteção entre funcionário e usuário:  

3.1.1. Instalação de barreira física de material liso, lavável e impermeável (vidro, acrílico ou similar) entre 
os clientes e funcionários do caixa ou entrega.  

3.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionário e cliente. 

3.2.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do distanciamento deverá ser 
providenciado anteparo de proteção (fixo nos balcões de atendimento e protetor facial nos demais casos). 

3.3. Garantia de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os carros quando houver permanência 
prolongada em área de estacionamento, inclusive cinema, shows e outras atividades culturais 

 
4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. As embalagens para acondicionamento dos alimentos devem ser próprias para esta finalidade. 

4.2. Priorização de pagamento antecipado, por sistema que evite contato físico entre cliente e 
funcionário; 

4.3. Troco em dinheiro deve ser realizado em saco plástico. 

4.4. Apenas uma pessoa do veículo deverá receber os itens. 

4.5. Conferência de ingressos nos eventos deverá ser visual ou através de leitores óticos, sem contato 
manual por parte do atendente. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca para os 
funcionários, com troca a ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com 
sujidades;  

5.1.1. Utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida adicional durante 
atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metros e não houver outra barreira física. 

5.2. Garantia de atendimento de pessoas com uso de máscara de proteção respiratória com cobertura 
total do nariz e boca; 

5.2.1. Os clientes deverão ser orientados (verbalmente ou por meio de informativos afixados na entrada) 
sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras durante atendimento. 

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

6.1. Exigência da assepsia de mãos dos usuários do serviço na entrada do estabelecimento e dos 
funcionários e colaboradores periodicamente. 

6.2. Disponibilização de álcool em gel 70% para a assepsia de mãos de funcionários e usuários dos 
serviços. 

6.3. Higienização completa do local entre sessões dos serviços com permanência prolongada, tais como 
shows, cinema e outros eventos. 

 

7. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso. 

7.1.1. Equipamentos utilizados para pagamento em cartão devem ser higienizados entre um uso e outro; 

 

 

ANEXO XVI 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES CULTURAIS 

Museus, Galerias de Arte, Exposições culturais, Convenções, Auditórios, Bibliotecas, Teatros, Cinemas, Circo, 
entre outras atividades similares. 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral, Anexo I e protocolos sanitários específicos, quando 
aplicáveis. 

1.2. Priorização da atividade nos sistema Drive-in. 

1.3. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das atividades. 

1.4. Alimentos e bebidas devem ser consumidos em locais adequados para a finalidade, tais como 
lanchonetes, restaurantes ou ambulantes eventualmente existentes, cumprido o protocolo específico (anexo 
IV). 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no interior das salas ou 
local da atividade (durante o evento/sessão). 

2.2. Participação do público nos palcos e picadeiro durante apresentações, bem como qualquer interação 
com o público ou fotos com artistas. 

2.3. Intervalos durante apresentações. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Realização de reserva de assentos. 

3.2. Permissão da entrada do público com antecedência para acomodação nos assentos. 

3.3. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.4. Demarcação do trajeto nos locais de visitações. 

3.5. Organização da saída dos frequentadores por fileira de assentos iniciando-se pelas fileiras mais 
próximas à saída, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização virtual de testes de artistas e reuniões de produção. 

4.2. Suspensão ou limitação de cenas com situações de contatos físicos entre artistas.  

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro do local da apresentação e local de permanência do público. 

4.4. Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma fileira e entre fileiras, de modo a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar. 

4.5. Disposição de mobiliário de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas 
ou grupo familiar.  

4.6. Demarcação do trajeto nos locais de visitações e circulação, de modo que a distância mínima de 1,5 
metro seja garantida. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Substituição de microfones compartilhados por outro meio de captação de som que não requeira 
contato direto (uso individual). 

5.2. Utilização individual de objetos de cena, sem compartilhamento. 

5.3. Conferência de ingressos visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem contato manual 
por parte do atendente. 

5.4. Restrição de acesso a acervos e aparelhos expositivos cuja interatividade exija toque e/ou 
manipulação por parte do público.  

5.5. Disponibilização de informações sobre visitas e acervos digitalmente para acesso pelos visitantes em 
seus celulares ou tablets pessoais.  

5.6. Recomendada disponibilização de aplicativos de celular com informações sobre as atividades e 
eventos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Utilização de máscara por todos os funcionários, colaboradores e público presente, sendo facultado 
apenas para os artistas durante as apresentações. 

6.2. Utilização de kits individuais para maquiagem, que serão descartados após a apresentação. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Realização de pausas regulares a cada três horas para lavagem das mãos de funcionários, 
colaboradores e artistas. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da abertura. 

8.2. Realização de intervalos regulares a cada três horas para a higienização completa dos ambientes. 

8.3. Higienização de figurinos, cenários, instrumentos e objetos de cena antes e depois do uso. 

8.4. Higienização de todos os equipamentos e utensílios de uso comum antes de serem utilizados por 
outros funcionários. 

8.5. Artistas deverão usar máscaras e ter figurinos, cenários, instrumentos musicais e objetos de cena 
higienizados antes e depois do uso. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – janelas 
– voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

9.1.1. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados, conforme protocolo 
sanitário geral. 
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ANEXO XVII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

EVENTOS EM GERAL 

Shows, festivais, bufês, leilões e outros eventos realizados por empresas especializadas. 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral, Anexo I e protocolos sanitários específicos, quando 
aplicáveis. 

1.2. Comunicação prévia (mínimo 72 horas) à Vigilância Sanitária do endereço, responsável pelo evento, 
CPF ou CNPJ, data, hora, número de pessoas, área utilizada (m2) e duração do evento, para fins de 
monitoramento e fiscalização, através do email eventoscovid19@riopreto.sp.gov.br. 

1.3. Priorização da atividade nos sistema Drive-in. 

1.4. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das atividades. 

1.5. Cumprimento do protocolo sanitário para bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e outros locais 
com consumação de alimentos (anexo IV) nos eventos realizados com consumação de alimentos. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Presença de público em pé. 

2.2. Participação do público nos palcos durante apresentações, bem como qualquer interação com o 
público ou fotos com artistas. 

2.3. Presença de pessoas que não sejam indispensáveis na produção do evento. 

2.4. Intervalos durante apresentações. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Realização de reserva de assentos. 

3.2. Permissão da entrada do público com antecedência para acomodação nos assentos. 

3.3. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.4. Demarcação de locais em eventuais filas. 

3.5. Organização da saída dos frequentadores por fileira de assentos iniciando-se pelas fileiras mais 
próximas à saída, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro do local da apresentação e local de permanência do público. 

4.2. Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma fileira e entre fileiras, de modo a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar. 

4.3. Disposição de mobiliário de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas 
ou grupo familiar ou 2,5 metros entre mesas quando houver consumação de alimentos e bebidas.  

4.4. Distanciamento mínimo de 1,5 metro em eventuais filas de serviço de bufê em ponto fixo.  

4.5. Garantia de distanciamento nos momentos de comemoração, com orientação para que as pessoas 
permaneçam sentadas em seus lugares, inclusive durante o momento dos “Parabéns”. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Substituição de microfones compartilhados por outro meio de captação de som que não requeira 
contato direto (uso individual). 

5.2. Conferência de ingressos visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem contato manual 
por parte do atendente. 

5.3. Disponibilização de aplicativos de celular com informações sobre a programação, atividades e 
cardápio, quando houver.  

5.4. Sugestão de listas ou compras de presentes on-line, para entrega na residência do homenageado ou 
noivos.  

5.5. Estacionamento de veículos realizado pelo próprio cliente/convidado. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Utilização de máscara por todos os funcionários, colaboradores e público presente, sendo facultado 
apenas para os artistas durante as apresentações. 

6.2. Utilização de kits individuais para maquiagem, que serão descartados após a apresentação. 

6.3. Garantia de proteção física de alimentos e bebidas, evitando a exposição destes em qualquer 
ambiente, sendo recomendada utilização de bolo cenográfico. 

 

7. HIGIENE PESSOAL. 

7.1. Higienização das mãos antes de entrar (inclusive das crianças pelos pais), ao sair e em períodos 
regulares durante o evento. 

7.2. Disponibilização de estação para higienização própria dos funcionários a menos de cinco metros do 
posto de trabalho. 

7.3. Higienização das mãos do garçom em serviço de bufê volante a cada ciclo de serviço. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da abertura. 

8.2. Higienização de figurinos, instrumentos e objetos antes e depois do uso. 

8.3. Higienização de todos os equipamentos e utensílios de uso comum antes de serem utilizados por 
outros funcionários. 

8.4. Higienização de todos os presentes recebidos no local da festa e acondicionamento destes em local 
isolado. 

 

ANEXO XVIII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

PARQUES, CENTROS DE ENTRETENIMENTO E LAZER 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral, Anexo I e protocolos sanitários específicos, quando 
aplicáveis. 

1.2. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das atividades. 

1.3. Cumprimento do protocolo sanitário para bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e outros locais 
com consumação de alimentos (anexo IV) eventualmente existentes nestes locais. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Atrações, brinquedos e equipamentos que não sejam higienizados entre um uso e outro e não 
garantam distanciamento mínimo entre pessoas, tais como bancos, estruturas fixas, piscinas de bolinhas, 
playgrounds ou atrações coletivas com movimentação de pessoas. 

2.1.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o controle do número de usuários 
e do distanciamento mínimo, as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e outro e 
sejam higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

2.2. Acesso e permanência de qualquer funcionário, visitante ou usuário sem uso de máscara, exceto 
durante o uso de piscinas. 

2.3. Compartilhamento de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos e outras estruturas que não são 
passíveis de higienização entre um uso e outro. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.2. Demarcação de locais em eventuais filas. 

3.3. Operação de piscinas com nível de ocupação abaixo de sua capacidade máxima permitida. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro de funcionários e locais de permanência do público. 

4.2. Disposição de equipamentos/atrações de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metro 
entre pessoas ou grupo familiar. 

4.3. Distanciamento de 2,5 metros entre mesas quando houver consumação de alimentos e bebidas.  

4.4. Distanciamento mínimo de 1,5 metro em eventuais filas. 

4.5. Distanciamento de 2,0 metros entre pessoas durante uso de piscinas. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. A conferência de ingressos deverá ser visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem 
contato manual por parte do atendente. 

5.2. Embarque e desembarque nos equipamentos sem contato físico entre visitante e funcionário. 

5.2.1. Onde a assistência é necessária (crianças e pessoas com mobilidade reduzida) deve ser realizada por 
membro da família. 

5.3. Estacionamento de veículos realizado pelo próprio usuário. 

 

6. HIGIENE PESSOAL 

6.1. Higienização de mãos de funcionários/operadores após cada ciclo de operação (embarque, 
desembarque e atendimentos). 

6.2. Higienização das mãos antes de entrar (inclusive das crianças pelos pais), ao sair e em períodos 
regulares durante a permanência no local. 

6.3. Disponibilização de estação para higienização própria dos funcionários a menos de cinco metros do 
posto de trabalho. 

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da abertura, devendo o 
procedimento ser repetido a cada três horas. 

7.2. Higienização de equipamentos (rádios HTs, contadores numéricos) e outros utensílios de trabalho 
antes de serem utilizados por outros funcionários. 

7.3. Utilização de sistema adequado de filtragem em piscinas.  

7.4. Garantia de nível de cloro igual ou superior a 0,8 a 3 mg/litro e pH entre 7,2 a 7,8 em cada piscina, 
com monitoramento realizado a cada quatro horas. 

7.5. Higienização de armários, como guarda volumes e vestiários, a cada troca de usuário. 

7.6. Higienização de ferramentas pelas equipes de manutenção antes e após cada uso. 

7.7. Higienização das gôndolas, boias, esteiras, cabines, travas de segurança, assentos, e demais 
superfícies de contato a cada uso. 

7.8. Higienização das atrações e brinquedos a cada uso.  
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ANEXO XIV 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS, CLUBES E OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações afixadas na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 
medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

1.2. Obrigatório cumprimento concomitante do Protocolo Sanitário Geral e protocolos específicos das 
atividades eventualmente exercidas na área abrangida pelo local (restaurante, comércio de alimentos, 
academia, entre outros). 

1.3. Orientação aos moradores quanto à manutenção de crianças em casa e, quando ao ar livre, sem 
contato com outras crianças (que não convivem na mesma residência). 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, playgrounds, espaço kids, academias ao 
ar livre e outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro e não garantam o 
distanciamento mínimo entre pessoas. 

2.1.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o controle do número de usuários 
e do distanciamento mínimo, as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e outro e 
sejam higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Proibida qualquer aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas sem o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre pessoas e/ou sem uso de máscara. 

3.1.1. Excetuados grupos de pessoas (familiares) que convivem na mesma residência.  

3.2. Operação de piscinas com nível de ocupação abaixo de sua capacidade máxima permitida, 
considerando o distanciamento mínimo de 2,0 metros entre pessoas. 
 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Isolar área ou fechar todo e qualquer equipamento para entretenimento que não propicie condições 
para manutenção da distância mínima segura entre as pessoas, tais como playgrounds, brinquedos de uso 
coletivo, espaço kids, entre outros.  

4.2. Limitação do uso de elevadores, reduzindo a lotação máxima, mantendo o distanciamento mínimo 
necessário e orientando os usuários a não conversarem dentro dos elevadores. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Lacração das torneiras que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros ou retirada 
dos bebedouros coletivos existentes com a finalidade de se evitar o contato da boca do usuário com o 
equipamento. 

5.2. Eliminação de sistemas de identificação para acesso por meio de biometria ou qualquer sistema de 
identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

5.2.1. Quando não for possível a substituição, os usuários devem ter à disposição, no mesmo local, álcool 
gel 70% para higienização das mãos, sendo de uso obrigatório após o manuseio do equipamento. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos moradores, 
visitantes, funcionários e prestadores de serviços é obrigatório e deve ser assegurado durante a 
permanência em todas as áreas de uso comum, exceto durante o uso de piscinas. 

6.1.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente.  

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Higienização dos pisos das áreas fechadas de uso comuns com produto desinfetante ao menos 
3(três) vezes ao dia, 

7.2. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários de uso comum, que estiverem 
disponibilizados para uso, ao menos 3 (três) vezes ao dia. 

7.3. Utilização de sistema adequado de filtragem em piscinas.  

7.4. Garantia de nível de cloro entre 0,8 a 3 mg/litro e pH entre 7,2 a 7,8 em cada piscina, com 
monitoramento realizado a cada quatro horas. 

 

DECRETO Nº 18.703
DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.

Convoca a 2ª Conferência Municipal de Cultura de São José do Rio Preto e dá outras provi-
dências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 64, 
Inciso VI, 

D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a 2ª Conferência Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, a 
ser realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2020, das 14h às 18h, via plataforma virtual, 
sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 2º A 2ª Conferência Municipal de Cultura tem por objetivos:
I - promover o debate entre artistas, produtores, gestores, estudiosos e pesquisadores, 
investidores e demais protagonistas da cultura, valorizando a diversidade das expressões e 
o pluralismo das opiniões; 
II - aprimorar e propor mecanismos de articulação e cooperação institucional entre os entes 
federativos e destes com a sociedade civil;
III - fortalecer e facilitar a formação e funcionamento de fóruns e redes de artistas, agentes, 
gestores, estudiosos e pesquisadores, investidores e ativistas culturais;
IV - apresentar os representantes eleitos da sociedade civil e os representantes indicados 
do Poder Público para a composição do Conselho Municipal de Políticas Culturais – Biênio 
(Novembro/2020 a Novembro/2022);
V – realizar o lançamento do Cadastro da Cultura de São José do Rio Preto.
Art. 3º A 2ª Conferência Municipal de Cultura de São José do Rio Preto terá como tema ge-
ral: “CPF da Cultura – Conselho, Plano e Fundo”. 
Parágrafo único. A 2ª Conferência Municipal de Cultura de São José do Rio Preto terá como 
temas específi cos:
Gestão participativa na Cultura
Foco: Os desafi os do Conselho Municipal de Políticas Culturais na participação da elabora-
ção do Plano Municipal de Cultura. 
Sistema de fi nanciamento à Cultura.
Foco: Fomento à Cultura – capilarização e representatividade.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Cultura constituirá, mediante portaria, a Comissão Orga-

nizadora da 2ª Conferência Municipal de Cultura, incumbindo-a de elaborar o Regimento 
Interno e orientar o evento, assim como de acompanhar sua organização.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 02 de outubro de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º 
Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
PEDRO GANGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na mesma data e local 
de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO/
ENTREGA - CONTRATO nº 11/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020 – PROCESSO 
SeMAE nº 02/2020 - Contratada: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de entrega do Certifi cado de Homologação 
do RST OBD II até o dia 30.01.2021. Data da autorização: 30.09.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 42/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 58/2020
Objeto: Aquisição de 12 CAPS RDO (membrana de excitação) para substituição em sen-
sores/sondas RDO PRO-X, atualmente instalados em pontos estratégicos do processo de 
tratamento de esgoto da ETE Rio Preto, utilizados para analisar oxigênio dissolvido (OD).
Contratada: J. C. DA SILVA & CIA LTDA
Ordem de Fornecimento nº 136/2020, recebida em 28.09.2020. Valor: R$ 20.400,00.
Prazo de entrega: 45 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
PREGÃO ELETRÔNICO 43/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 59/2020
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, descartáveis, itens para copa e cozinha 
a serem utilizados nas unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2020
Contratada: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE
Valor: R$ 119,40  Prazo: 160 dias Data da assinatura: 01.10.2020.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2020
Contratada: FLIPELL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES - EIRE-
LI
Valor: R$ 7.522,50  Prazo: 160 dias   Data da assinatura: 01.10.2020.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2020
Contratada: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-
TICA - EIRELI
Valor: R$ 940,80  Prazo: 160 dias   Data da assinatura: 01.10.2020.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2020
Contratada: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
Valor: R$ 2.532,00  Prazo: 160 dias   Data da assinatura: 01.10.2020.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2020
Contratada: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA
Valor: R$ 3.939,00  Prazo: 160 dias   Data da assinatura: 01.10.2020.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2020
Contratada: WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS EPP
Valor: R$ 9.248,70  Prazo: 160 dias   Data da assinatura: 01.10.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 54/2020
Objeto: Aquisição de uma unidade reserva de amostrador automático estacionário refrigera-
do para coleta automatizada e refrigeração de amostras do processo de tratamento da ETE 
Rio Preto.
Contratada: CLEAN ENVIROMENT BRASIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
Ordem de Fornecimento nº 134 recebida em 23.09.2020. Valor: R$ 97.000,00.
Prazo de entrega: 60 dias.
Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 20/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para “Conjunto-Hidrojato”.
Contratada: RESIJET EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA
Ordem de Fornecimento nº 103 recebida em 01.09.2020. Valor: R$ 137.999,80.
Prazo de entrega: 30 dias.
Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 35/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 51/2020
Objeto: Aquisição de bombas submersíveis para a Estação Elevatória de Esgoto – Maria 
Júlia.
Contratada: AQUASTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 133/2020, recebida em 16.09.2020. Valor: R$ 35.900,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES 
RECURSO ADMINISTRATIVO – TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020 – PROC. nº 60/2020
RECORRENTE: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDA: CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO – ME
Recebo o Recurso interposto pela recorrente, fi cando aberto o prazo à recorrida para fi ns de 
contrarrazões. Em consequência, fi ca adiada a data de abertura das propostas comerciais 
sine die. S.J. Rio Preto, 02.10.2020 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da 
C.L.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos 
que o pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, 
para dar continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes rele-
vantes razões de interesse público. # CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Construções e 
Empreendimentos Eireli. Valor: R$ 2.090.502,83. Motivo: Para que não haja prejuízo na exe-
cução de serviços essenciais desta autarquia.  Publicada por afi xação no local de costume, e 
pela imprensa local. S. J. R. P., 02.10.2020. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financei-
ro – Nicanor Batista Junior – Superintendente
S. J. Rio Preto 02.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020- SEMAS
Processo Administrativo nº 04/2020 - Dispensa de Chamamento Público.
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. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, 
torna publico o extrato do 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 Asso-
ciação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus para prorrogação da vigência do 
termo e consequentemente ampliação do valor global e ainda ajustes no Plano de Trabalho, 
visando a continuidade do atendimento à população em situação de rua, uma vez que a 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente etiológico Novo Coronavírus – SAR-
S-CoV2 continua, conforme demonstra o boletim da situação epidemiológica do Município 
atualizado diariamente. Assim sendo faz-se necessário que está municipalidade continue 
assegurando acolhimento em condições dignas e de segurança, garantindo as condições bá-
sicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e higiene voltados 
a proteção e prevenção da disseminação do COVID – 19.
Objeto da parceria: Assegurar proteção em face da situação de calamidade pública e da 
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emergência para a população em situação de rua, tendo em 
vista a pandemia referente ao COVID – 19, no âmbito da 
Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assis-
tência Social do Município. 
Valor do aditivo: R$ 597.195,00 (quinhentos e noventa e sete 
mil e cento e noventa e cinco reais) com recursos fi nanceiros 
de origem federal, oriundos da Portaria MCid 369/2020, con-
forme previsto nos Cronogramas de Desembolso e Planos 
de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho aprovado, 
anexos do processo.
Vigência: 04/10/2020 a 31/12/2020.
Data da assinatura: 30 de setembro 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi – Cress nº 25.455 - Secretá-
ria Municipal de Assistência Social 
Nélio Joel Angeli Belotti - Presidente da Associação Lar São 
Francisco de Assis na Providência de Deus.  
 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 40/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, via edital, tendo em vista que a 
notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios por motivo de mudou-se. 
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que foi procedida a retificação da metragem predial do imóvel 
de cadastro imobiliário nº 02.11084/000 reduzindo-a de 102,55m² para 38,85m², área essa que terá validade 
somente para o lançamento do IPTU/2021, mantendo-se em cobrança a diferença lançada sob código 27 para o 
exercício de 2020. 
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
 

ESPÓLIO DE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 
 

2020000175218 
São José do Rio Preto (SP), 02 de outubro de 2020. 

Luiz Carlos Basso 
Chefe - D.T.I. – SEMFAZ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de outubro de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202055121 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS 
DIAS 

2020211439 BANCO BRADESCO S/A 
2020207580 CELSO JOSE MARCONDELLI 
2020159158 EMANUEL GOULART JARDIM ME 
202072989 FERNEDA & SOUZA CLINICA MEDICA LTDA 
2020179839 JOSE EDUARDO SCARPASSA 
2020211418 LAIR DE MELO 
202084354 LUCIO ANTONIO ORNELO 
202084354 LUCIO ANTONIO ORNELO 
2020206802 MARCO ANTONIO MARTUCCI 
2020151747 MARGARETE APARECIDA SANCHES MARTINS 
2020217604 NILTON ROBERTO ORRICCO DO PRADO 
2020120823 RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
2020211593 RODRIGO ROSA VIEIRA 
202044634 S A FILHO & CIA LTDA ME 
2020216128 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
2020210647 SIDNELSON TENANI 05831190854 
202023147 SUELI GONÇALVES RODRIGUES 
202023147 SUELI GONÇALVES RODRIGUES 32016098899 

 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de outubro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

  2020197015 2OWT EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

  2020213459 3M DO BRASIL LTDA 

2020206390   ADOLFO FLORES FILHO 

 2020183825  ADRIANA CHAVES DA SILVA 

2020200514   ADRIANA PERPETUA RUFFO ARAUJO 

2020189199   ALESSANDRO DE CARVALHO SILVADO 

2020201707   ALVARO LUIZ ESTRELLA 

 2020201420 2020212100 AMANDIO DIAS CAPELA NETO 

  2020206525 AMAURI APARECIDO PIVOTTO 

 2020197285  ANA GOMES FOLLA 

 2020185662  ANDRE ALBERTO NARDINI E SILVA 

 2020191189  ANDRE LUIS SANTOS 

 2020180797  ANGELA MARIA MACRI BOGAZ 

2020157042   ANSELMO BUSQUETTI JUNIOR 

 2020122869 2020122874 ANTONIO FERRARO 

  2020122872 ANTONIO FERRARO 

2020203637   APARECIDO IRINEU AVEIRO 

  2020211239 ARAKEN MACHADO 

2020214117   BARBARA FERNANDES 

2020199498   BRAZ ADEMAR MAXIMILIANO 

 2020207356  BRUNA GREVY DO COUTO 

 2020194638  BRUNO CESAR FIORAVANTE SANCHES 

 2020202121  CAMILA FREIRE FAIM 

 2020201746  CARLA CARVALHO DOS SANTOS 

2020194619   CARLOS ALBERTO GRUBA 

2020168546   CARLOS CESAR CORREA 

2020168541 2020168544 2020168547 CARLOS CESAR CORREA 

 2020185650  CARLOS JESUS CANO DE HARO 

2020123568   CARLOS ROBERTO VITORINO 

2020123564 2020123574 2020123587 CARLOS ROBERTO VITORINO 

2020152012   CAUBI CESAR EDUARDO CAMARGO 

 2020215851  CICERO ANTONIO FERREIRA CAMPOS 

2020199559   CINTIA ALIXAME 

2020202217   CINTIA DE PAULA SOTINI 

2020203972   CLAUDIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 

2020204391   CLAUDINEI DOS REIS TESSARI 

  202068750 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO CDHU 

2020191393   COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA 

2020200168   CRISTHIANE DE BRITO 

2020208705   CRISTIANE HIPOLITO 

 2020201758  CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

2020197086   DANIEL FERNANDO GODOY 

2020205612   DANIELLI VITÓRIA GOMES 

2020209553   DANUBIA MACENA DO AMARAL 
LARANJEIRA 

2020172792   DAVID DONIZETH DE TOLEDO JUNIOR 

2020182609   DORIVAL DE OLIVEIRA MATTOS 

2020132657   EDISON MARCIO DOS SANTOS 

2020201728   EDMILSON LEONEL VILELA 

2020145260  2020145637 EDMO JOSE DOS SANTOS 

 2020206545  EDSON FANTE GODOY 

  2020199941 EDUARDO ALVES STORT 

 2020164766  EDUARDO BUENO ROCHA 

 2020201651  EDUARDO LOURENÇO MACAGANANI 

2020197126   ELIZANDRO ALVARES SCARANTE 

  2020212530 
2020219959 ELOISA DOS SANTOS DE JESUS 

 2020209075  ELTHON JOSE VIANA AGIZ 

 2020215552  ELTON CARLOS SIMAO 

 2020203312  EVERTON FERNANDO CORREA DA SILVA 

 2020159788  EXPRESSO ITAMARATI S/A 

2020205893   FABIANO VICENTIM 

 2020119582  FABIO RICARDO RIBEIRO 

2020191934   FABIO SILVA ROMERO 

2020199586   FABRICIO NEVES ELZARK 

 2020169904  FATIMA BISPO DOS SANTOS 

2020208404   FERNANDA DE OLIVEIRA MARTIN 

2020189930   FERNANDO APARECIDO GONÇALVES 

2020164574   FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR 

2020200474   G O M RP SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA 

2020173267   GABRIEL DE ALMEIDA CORREIA 

2020201395   GILBERTO ALVES DE SOUZA 

  2020210830 GILBERTO FRANZONI 

  2020193881 GILBERTO FRANZONI 

 2020206148  GILSON PADRE DO NASCIMENTO JUNIOR 

2020192974   GISELE GAMARRA DE OLIVEIRA ANDRADE 

 2020199453  GLAUBER CAURIN DE SOUZA 

2020205034   GRAZ EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

2020151886   GUILHERME ADRIANO MELLIM 

2020194713   GUILHERME TEIXEIRA DE CAMARGO 

2020212893   HAMILTON MELO DA SILVA 

2020203463   HIDRAULICA OURO VERDE LTDA 

202020092   IJF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
RIO PRETO LTDA 

 2020207179  ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 

2020205286   IZAIAS DOS SANTOS PINTO 

2020203083   J A ELECTRICAL PARTS COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO EIRELI ME 

2020182932   J P M E FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 
ME 

2020182768 2020182805  J P M E FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 
ME 

2020201836   JACQUES SAUS 

  2020222330 JAIRO RICHARD GIUSTI 

2020205489   JAMES VIANA RIBEIRO 

2020183608   JANE CODONHO SIQUEIRA SILVA 

  2020179850 JESUS ARMANDO FLORENTINO MOTTA 

  2020179864 JESUS ARMANDO FLORENTINO MOTTA 

  2020179853 JESUS ARMANDO FLORENTINO MOTTA 

  2020179861 JESUS ARMANDO FLORENTINO MOTTA 

2020180658   JOAO CARDOSO 

2020183648   JOAO CARLOS DE MACEDO 

2020190786   JOAO DE LIMA VIEIRA DOS SANTOS 

 2020196948  JOAO FAVERO NETO 

2020164555   JONATHAN MIGUEL SANTOS 

2020189985   JOSE FERNANDO CARDOSO 

 2020189257  KARINA BERNARDES DE OLIVEIRA 

2020187694   KARINA MARIA NAVARRO 

 2020176814  LEONARDO PATRICK VIEIRA 

2020180538   LEVINO QUINTANA JUNIOR 

2020211078   LOREN LIVERIO RODRIGUES 

  2020221633 LUCIA MOURA GARCIA BERTASSO 

2020152673   LUCIANE CAIONI 

2020132614   LUIS ERNESTO BAFFI CALIL FERNANDES 

2020116635   LUIS HENRIQUE ZANON 

2020148175   LUIZ ROBERTO MARQUES JUNIOR 

 2020149594  LUTZ SANTA CRUZ EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

  202051769 MACYR WAYNER SE AMADEU 

  202051782 MACYR WAYNER SE AMADEU 

2020184703   MARCELO RODRIGUES 

 2020206401  MARCELO VETTORETTI DA SILVA 

2020200503   MARCOS AURELIO DE BIASE CHALELA 

2020200510   MARCOS AURELIO DE BIASE CHALELA 

2020194626   MARIA ISABEL CERVO 

2020210300   MARIA LUCIA DIOGO 

2020203914   MARIA NILZA DE PAULA PINTO 

  2020223425 MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA LIMA 

2020164696  2020184166 MARIA VILMA FERREIRA DO CARMO 
MACEDO 

  2020184164 MARIA VILMA FERREIRA DO CARMO 
MACEDO 

2020190201   MARIANA PUPPO ARANTES 

 2020193763  MATEUS HENRIQUE MORENO PIRANI 

2020210172   MAYARA CRISTAL NETO 

  2020211433 
2020211431 

MIYAZAKI & SARAH CONSTRUTORA LTDA 
ME 

 2020207639  MOYSES ALEXANDRE SOLEMAN NETO 

  2020159286 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 

2020196802   NEEMIAS NUNES DA SILVA COSTA 

  2020184911 NELSON LUZ 

2020208708   NELSON MAGALHAES IMON 

2020132629   OSWALDO FERNANDES NETO 

2020122966   PACAEMBU SÃO JOSE DO RIO PRETO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

202011757   PAULO AFONSO NOGUEIRA 

202011782   PAULO AFONSO NOGUEIRA 

  2020210315 PAULO CESAR FERREIRA 

 2020164878  PAULO CESAR FRANCELINO MOREIRA 

 2020209565  PAULO GERVAZIO DE AZEVEDO 

2020186374   PAULO HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA 

2020190895   PAULO ROBERTO BAREA FALCO 

 2020194072  PAULO SERGIO SOARES PEREIRA 

  2020213503 PEDRO CESARIO CURY DE CASTRO 

  2020210250 PEDRO FLORIANO DA SILVA JUNIOR 

2020171605   PRISCILA FERNANDA EVANGELISTA 

 2020206003  RAFAEL RICARDO KISHI 

2020159092   RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA 

2020195469   RENATO BASSAN PEIXOTO 

2020193157   RICARDO ALVES DE ARAUJO 

2020201354   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201601   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201371   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201615   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201341   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020205297   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201338   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201617   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201541   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201588   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201547   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020205293   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020180597   RODOLFO JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI 

  2020210310 RODRIGO GARUTTI  

 2020203944  ROZIMARY ORREGO NALLIS NOGUEIRA 

2020181471   SEBASTIAO ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA 

2020200159   SELMA SUELI FERRASSOLI MANTOVAN 

  2020221308 SERGIO AUGUSTO DE CAMPOS 
FERNANDES 

2020202918   SERGIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 

  2020195504 SETAN PARTICIPAÇÕES LTDA 

 2020205456  SIDNEI APARECIDO GONÇALVES 

 2020206020  SOLANGE LOURENCO 

2020200083   STENIO MARQUES DE CAMARGO 

  2020223594 SUITIBERTO CARLOS RABESQUINE 

202065365   SUSANA ULLIAM LEAL 

202065371   SUSANA ULLIAM LEAL 

 2020204019  THABLIO DE PAULA 

 2020191594  THAIS FREITAS 

  2020218107 THATIANE MARCOS VIT 

2020193196   THIAGO LUCAS DA SILVA 

 2020191204  UERIVELTON BATISTA MIRANDA 

 2020165978  VALDOMIRO GONÇALVES 

 2020173420  VALERIA CRISTINA ALVES SOBRINHO 

2020205473   VALERIANO TINTI ESPOLIO 

2020202167   VANIA APARECIDA FERREIRA DE BRITO 

 2020130957  VINICIUS PIPOLO COELHO 

2020206869   VITOR ROSARIO JUNIOR 

  2020221690 VIVIANI APARECIDA LOPES DE TOLEDO 

 2020206044  WASHINGTON LUIS DE SOUSA 

2020188320  2020203439 WILIAN AUGUSTO GOIS 

2020200493   WILLIAN BRUNO DE OLIVEIRA 
 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de outubro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
  202078226 ADILSON CARLOS CUSTÓDIO 

2020199947   ADRIANO JOSE DE LIMA FILHO 

 2020209623  ALESSANDRA OLIVEIRA AZAMBUJA 
PANDIN 

2020207220 2020207223  ALEX DE SOUZA COSTA 
 2020211907  ALFREDO CORREA SCHWARTZ 

2020109859   ANDREW CARDOSO RAMIRES 
202067124   ANGELA MACHADO DA SILVA 

 2020157039  ANSELMO BUSQUETTI JUNIOR 
2020115619 2020115623 2020115629 ANTONIO GILBERTO CAJUELA 
2020115647   ANTONIO GILBERTO CAJUELA 

 2020205211  BEATRIZ MODOLO FERRARI 
 2020211670  BRBENS CORRETORA DE SEGUROS E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA EPP 
202031487 202031491  BRUNO TEODORO MARCONI 
2020204618   CANDIDA ANGELICA MACHADO DIAS 

MOSCARDINI 
2020140234   CARLOS JOSÉ RODRIGUES 
2020144258   CARLOS JOSÉ RODRIGUES 

  2020132310 CARLOS ROBERTO ALVES DE LIMA 
 2020200559  CARLOS ROBERTO DA CRUZ  
 2020145191  CERAMICA SANTA CATARINA LTDA 

2020138498   CONCEIÇÃO APARECIDA GAMBATTI 
2020128264  2020128275 CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 
2020209730   DAIANA CRISTINA MINGORANCE RIBEIRO 

 202050034  DANIEL ALVES RIBEIRO 
2020149651  2020149787 DANIEL LOPES DE PAIVA 
2020116438   DIEGO SOUZA CORREIA 
202012933 
202012939 

202012936  DOMINGUES E CARVALHO MODAS LTDA 
ME 

2020192271 2020192272  EDCARLOS BRITO NEVES 
  2020141302 EDIMARA SALDANHA DA SILVEIRA 
 2020129164  EDIS LUIZ SILVA DE SOUZA 

202070626 202070633 202070638 EDSON DONIZETE GOULART FARIA 
2020123461   EDSON MINOTI SIRIANI 

 2020150937  ELEANDRO FORTI 
  2020192196 EVANDRO MARTINS CONTETE 

2020202802   EVERTON HENRIQUE DORO 
2020203920  2020203922 EVERTON REGONATO 

  2020149143 FABIO LAHOZ VOLLET 
2019295885   FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 
202086660   FLAVIO DE SOUZA LADEIA 

 2020153029 2020153033 
2020153031 

FLAVIO DONIZETI DE MACEDO 

2020204774   GEONILDA MARTINS DOS SANTOS 
202074237   GERARIA LIMA DE CARVALHO 
2020210488   GUSTAVO LUIZ PAPALI 
202031319  202056455 GUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO 
202056448   GUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO 

  2020122490 ISAC TELO 
 2020195718  JOÃO MARIANO JUNIOR 

202041484 202041524 202041533 JOSE CLAUDIO DA SILVA 
 2020148046  JOSE LAZARO SOBRINHO 
 2020203389 2020203374 JOSE ROBERTO GOTARA 
 2020193715  JUCELINO ALBINO DE SOUZA 

202080886   JULIANA BALDUINO PASSERINI 
202071066   JULIANA CRISTINA CASTILHO 
202053983   JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO JUNIOR 

 2020191195  JULIO CESAR SIQUEIRA NAVES 
2019435874   LARISSA GANANÇA BUOSI 

  2020216023 LAURO RICI 
 202076356  LEONARDO ANTONIO DE CASTRO PERES 
 2020157141  LIVIA LELLIS SILVA 

20204340 
20204343 

  LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA 

 2020195612 2020195621 LUIZ OTAVIO FAVA 
2020204331   MAISA FERNANDES DA COSTA 
202057936   MARCELO APARECIDO GARCIA 
2020205234   MARCO POLO NOGUEIRA DE HERVAL 
2020164610   MARIA INES VELOSO PAIXAO 

  20208149 MARIA JOSE DIAS MARTINS 
2020207420 2020207422  MARIA LUIZA FONSECA 

  202074517 MARISA CARRARA JORGE 
2020159908   MATHEUS RODRIGUES MILANI 

 2020206282  MAURICIO BALBINO MACHADO 
202059410   MAURO CARDOSO DE MORAIS 

  2020147011 NEUMA APARECIDA SILVA LODI 
2020191230   NORCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

  202057137 ONIVALDO SIMOES GARCIA 
  202047950 PARISE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA EIRELI 
 2020191187  PATRICK FERREIRA DE SOUZA 
 2020151971  PAULO JOSE MENDES PASSOS 

2020208700   PEDRO LUIS OLIVEIRA IBRAHIM 
2020176842 2020176848  RACKEL FERREIRA DA SILVA MARTINS 
2020203497   RAFAEL LEANDRO DE SOUZA 
202085854   REGIS OBREGON VIRGILI 

 2020201178  REINALDO PINTO DE MENDONÇA 
202045562   RENATO GALERA DAMIANO 

 202056741  ROSELAINE SANCHES ALVARES COLOMBO 
 202083137  SANDRO RODRIGUES GOULART 

2020125350 2020125351 2020125354 SERGIO LUIZ DO AMARAL 
2020211882 2020211883  SILVIO SALLES MONIZ 

 2020210319  SIMONE NOZELA MARTINS ROSSI 
202050426 202050460 202050462 TANIA REGINA GONCALVES 
202056694   THALES FELIPE CATRICALA 

  2020154426 ULISSES GARCIA GOMES 
202058940   VALQUIRIA ALVES DA SILVA 
2020190847   VERANICE LOPES 
202046597   VERONILDE DA SILVA PEREIRA 

 2020211484  VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA 
  2020209047 VITORINO PEREIRA DE CARVALHO 

2020200804  2020200806 WALDEMIR JESUS PAPA 
 2020205027  WILSON FERREIRA DA SILVA 

 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000185258 00072/17 CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NOVA 
ESPERANÇA EIRELI 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2020000194513 01938/00 INSTITUTO DE MEDICINA 
REPRODUTIVA E FETAL S/S LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2020000166051 02218/17 RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA ME 
ALTERAÇÃO DE DADOS 

CADASTRAIS - 
RESPONSABILIDADE LEGAL 

2020000161743 01379/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - 

RESPONSABILIDADE LEGAL 

2020000161728 01379/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - BAIXA DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

2020000161736 01379/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - ASSUNÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

2020000053501 02595/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2020000053507 02591/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2018000310968 02037/18 
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO 

CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000206559 00683/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000206630 00682/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

 
EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000178634 01444/20 CORE RIO PRETO CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA EIRELI LTDA 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1912 

2020000184382 01631/20 ESCOLA DA INFÂNCIA ALLIEVO 
LTDA  

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1911 

 
       São José do Rio Preto, 03 de Outubro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Avenida Romeu Strazzi, 199 – Vila Sinibaldi - CEP 15084-010 - São José do Rio Preto - SP 

Telefone (17) 32169766 - smsaude@riopreto.sp.gov.br- www.riopreto.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOs DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCES
SO VALOR NOTIFICAÇÃO 

CASA DE REPOUSO VIVER 
BEM LTDA 01851/15 

1.989,75 (UM MIL, NOVESSENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS) 
NRM-S-D 000017 

FUNDAÇÃO FACULDADE 
REGIONAL DE MEDICINA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

02136/15 3.714,20 (TRÊS MIL, SETECENTOS E 
QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS) NRM-S-A 000019 

INSTITUTO ESPIRITA 
NOSSO LAR 02122/15 

6.367,20 (SEIS MIL, TREZENTOS E 
SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 

CENTAVOS) 
NRM-S-D 000021 

INSTITUTO ESPIRITA 
NOSSO LAR 02123/15 

6.367,20 (SEIS MIL, TREZENTOS E 
SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 

CENTAVOS) 
NRM-S-D 000018 

INSTITUTO ESPIRITUAL 
MENTES LIVRES 01860/17 3.313,20 (TRÊS MIL, TREZENTOS E 

TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) NRM-S-D 000019 

PACHECO E MAZONI LTDA 
ME 01516/17 

6.626,40 (SEIS MIL, SEISCENTOS E 
VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-D 000020 

VERA LIMA MAGRINI 00467/16 
1.656,60 (UM MIL, SEISCENTOS E 

CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-A 000018 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSE 
DO RIO PRETO 01047/16 AIF-S-M 0000200 

GEOMAQ TRATORPECAS LTDA 00833/20 AIF-A-S 00027 
SILVA & TOBAL ESTETICA E BEM ESTAR LTDA 00854/20 AIF-P-C 000069 

 
São José do Rio Preto, 03 de Outubro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 
 
 
 
 
 
 


