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Coronel Helena 
aparece em vídeo 

e parabeniza 
prefeito Edinho
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Divulgação
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INÉDITO HB fez procedimento inédito na última sexta-feira numa cirurgia menos invasiva para 
tratamento de câncer de fígado. O primeiro paciente é do Mato Grosso e passa bem.    Pág.A5

Pandemia do vírus 
motivou voto de 
protesto contra 

emedebista

Abstenção bate recorde com 31%; 
104 mil eleitores deixam de votar

EM RIO PRETO

Prefeito eleito em Mirassol 
diz que Saúde é prioridade

Pág. A3

O auxiliar de estoque Marcelo Borges paga seu carnê

Divulgação

Janaína PEREIRA

O novo prefeito Edson Er-
menegildo tem 63 anos e 
nasceu em Mirassol. Ele tem 
44 anos de serviço público, 
sendo Delegado de Polícia do 
município desde 1983. Tam-
bém foi vereador na legislatura 
93/96 e presidente da Câmara 

em 1994. Essa foi a segunda 
vez que ele concorreu para o 
cargo executivo. “Nós sabemos 
das dificuldades causadas pela 
pandemia, portanto a saúde 
será a prioridade”, afirmou em 
entrevista exclusiva ao Jornall  
DHoje.                     Pág.A3

HOMICÍDIO Jovem Jarlan Oliveira baleado durante evento na re-
presa municipal morreu; comerciante também ficou ferida. Pág.A4

Mais de 104 mil eleitores 
de Rio Preto deixaram de ir às 
urnas neste domingo dia 15 de 
novembro – o percentual de abs-
tenção registrou o impressio-
nante número de 31,33% do 
eleitorado. Ao todo, exatamen-

te foram 104.172 abstenções.
O número percentual é 9,31% maior 
do que os que deixaram de votar 
nas eleições municipais de 2016 
quando a abstenção foi de 22,02%, 
somando à época 70.129 eleitores 
que não foram às urnas. Pág.A3

Lojas criam 
desconto de 
até 90% para 

carnês atrasados
As lojas Ponto Frio e Casas 

Bahia lançaram o “Feirão Qui-
ta Dívida” que iniciou dia 1 e 
vai até dia 20 de novembro. O 
atendimento e a negociação 
não incluem taxas e o abati-
mento na dívida pode chegar 
a 90% do valor. Na última 
semana mais de trinta clientes 
já procuraram as lojas para 
renegociar suas dívidas.     

Pág. A2

Polícia investiga se morte 
de motociclista foi acidente

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga se a morte do soldador 
Sergio Eduardo Lopes, de 37 
anos, ocorreu em razão de ele 
ter caído da moto sozinho ou 
se um veículo está envolvido 
no acidente e teria arrastado 

a vítima. O acidente aconteceu 
durante a madrugada desta 
segunda-feira (16), na avenida 
João Batista Vetorasso, no Jar-
dim Aeroporto. Marcas no asfalto 
indicam que a moto foi arrastada 
por 20 metros.            Pág.A4

Vacinação da pólio é 
novamente prorrogada
A campanha de vacinação 

contra a poliomielite foi nova-
mente prorrogada. Agora, ela vai 
até o dia 30 de novembro. Até 
o momento, foram vacinadas 
15.138 crianças em Rio Preto. 
A cobertura vacinal no município 
está em 79,05%, ainda abaixo 

da meta estipulada pelo Ministé-
rio da Saúde como ideal, de 95%.
Todas as crianças de um a meno-
res de cinco anos devem receber 
a gotinha da Vacina Oral Polio-
mielite (VOP), mesmo aquelas 
que estejam com a carteira de 
vacinação em dia.      Pàg.A5

Fim de semana tem 176 
novos casos de Covid

Gerente é preso 
após bater 

em esposa no 
Jardim Maracanã

Um gerente de 34 anos foi 
preso pela Polícia Militar após 
agredir a mulher, durante a 
noite deste domingo (15), no 
bairro Jardim Maracanã, em 
Rio Preto. O casal está em 
processo de separação e o 
homem agrediu a vítima, uma 
manicure de 38 anos, com 
soco no olho e arranhões pelo 
corpo.      Pág.A4
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Lojas dão até 90% de 
desconto para clientes 
com carnês em atraso

As lojas Ponto Frio e Casas 
Bahia lançaram o “Feirão Quita 
Dívida” que iniciou dia 1 e vai 
até dia 20 de novembro. O 
atendimento e a negociação 
não incluem taxas e o abati-
mento na dívida pode chegar 
a 90% do valor.

Segundo o gerente da loja 
Casas Bahia, Tiago Angelo, 
existem dois tipos de renego-
ciações oferecidas: a primeira 
é para os clientes que tem 
dívidas em atrasos de 60 até 
120 dias, os que se enqua-
dram nesse quesito terá isen-
ção de juros e multas para o 
pagamento.

O outro tipo de renegocia-
ção segundo o gerente é para 
atrasos maiores que 120 dias, 
os clientes terão descontos de 
até 90% sobre o saldo devedor. 
“É uma grande chance para 
quem quer limpar o nome e 
começar 2021 sem dívidas,” 
afirma Tiago.

Ainda de acordo com o 
gerente da loja, na última se-
mana mais de trinta clientes 
já procuraram as lojas para 
renegociar suas dívidas. Os 
impactos econômicos e sociais 
provocados pela pandemia de 
Covid-19, além das graves 
questões de saúde, também 
gerou problemas financeiros 
para muita gente. “Nossa ex-
pectativa é de recuperar mais 
de 1 milhão de clientes em 
atraso até o dia 20”, afirma.

Os clientes que tiverem 
interesse em renegociar seus 
débitos de carnês atrasados 
podem procurar os canais de 
atendimento tanto da loja Ca-
sas Bahia que é o 0800-025 

88 80 e pelo whatsapp (41) 
9951-2321, ou pelo site www.
renegocie.casasbahia.com.br 
e também presencialmente na 
loja de segunda a sexta das 9h 
as 18h e aos sábados das 9h 
as 17h.

No Ponto Frio, o horário de 
atendimento é de acordo com 
os shoppings onde tem a loja, 
no Shopping Iguatemi das 10 às 
22h de segunda a sexta- feira, 
e aos sábados das 11h às 21h 
e domingo das 12h às 20h. No 
Riopreto Shopping das 10 às 
22h de segunda a sexta- feira, e 
aos sábados das 11h às 21h e 
domingo das 14h às 20h, para 
atendimento presencialmente. 
Os canais de atendimento são 
o 0800-022 14 00 e whatsapp 
(41) 9953-2577.

Nas lojas, os clientes pode-
rão consultar o time do balcão 
de atendimento do caixa  cre-
diário que terá acesso ao Portal 
de Renegociação, para oferecer 
aos clientes todas as condições 
disponíveis para a negociação 
dos débitos, possibilitando que 
o cliente volte a ser elegível a 
análise de crédito nas Casas 
Bahia e Ponto Frio.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

EM RIO PRETO

Janaína PEREIRA

O auxiliar de estoque Marcelo da Silva Borges aproveitou a oportunidade para pagar o carnê

É uma grande 
chance para quem 
quer limpar o nome 

e começar 2021 
sem dívidas

“

”

As lojas estão seguindo to-
dos os protocolos exigidos pelo 
Ministério da Saúde, seguindo 
distanciamento e oferecendo 
álcool em gel para os clientes 
além de reforçar o uso de más-
cara para o atendimento.

A assessoria de imprensa 
das lojas Casas Bahia e Ponto 
Frio informou que não tem au-
torização para divulgar dados 
como os números de quantas 
pessoas estão inadimplentes 
que terão a oportunidade de 
renegociar as dívidas no Feirão 
Quita Dívida na cidade de Rio 

Preto.

Oportunidade - O auxiliar 
de estoque Marcelo da Silva 
Borges, 23 anos, disse que é 
uma ótima oportunidade para 
ficar em dia com a loja e futu-
ramente poder voltar a comprar 
o que quiser. “Eu achei uma 
iniciativa bacana por parte da 
loja, e como a pandemia redu-
ziu o salário de muitas pessoas 
apertou financeiramente e não 
consegui pagar o carnê, mas 
agora já tenho condições de 
renegociar,” afirma.

O Procon de Rio Preto afir-
ma que a renegociação é a 
melhor forma afim de evitar 
maiores problemas, que esse 
mutirão vai incentivar as pes-
soas a negociar suas dívidas e 
sair dessa situação que causa 
diversos transtornos na vida de 
qualquer cidadão.

“A orientação é procurar 
sempre a empresa fisicamente, 
para que o consumidor vá até 
o credor não fazer nada por 
whatsapp ou qualquer outro 
meio”, recomenda Arnaldo Viei-
ra diretor do Procon Rio Preto.

ESTADO SP

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta 
segunda-feira (16) o adia-
mento da atualização do 
Plano São Paulo que vai 
acontecer somente no dia 
30 de novembro.

Segundo Doria a decisão 
se deu por conta da pane 
que aconteceu na semana 
passada do sistema de 
divulgação do Ministério 
da Saúde que atingiu todo 
o país. “É uma medida de 
cautela que demonstra a 
nossa responsabilidade 
em não alterar para a qua-
lificação das regiões do 
Estado – sem ter todos os 
indicadores disponíveis”, 
salientou o governador.

Verde – Doria salien-
ta que pelos indicadores 
disponíveis de momento a 
maioria da população do 
Estado hoje seria promo-
vida para a fase Verde do 
Plano São Paulo.

Ocupação – indicadores 
de ocupação de leitos de 
UTI e internações sobre 
responsabilidade do go-
verno do Estado de São 
Paulo cresceram na última 
semana em relação a se-
mana anterior. “O momento 
requer, portanto precaução 
para uma analise mais 
completa para a proteção 
da população”, finalizou 
Doria.

Segundo Jean Geranch-
teyn, secretário estadual 
de Saúde, afirmou que à 
média diária dos casos nos 
últimos 14 dias se mantive 
estabilizada, mas por pre-
caução decidiram o governo 
opto por não realizar a re-
classificação do Plano São 
Paulo – assim mantendo a 
atual classificação por mais 
duas semanas.

Governo adia 
reclassificação 
do Plano São 

Paulo para dia 30
Sérgio SAMPAIO

NA QUARTA Hipermercado faz 
mutirão para contratar 

25 funcionários
Vagas disponíveis são para as seguintes funções: operador de caixa, repositor, 
empacotador, balconista, agente de prevenção e perdas, açougueiro, auxiliar 
de açougue, padeiro, auxiliar de padaria, confeiteiro e auxiliar de confeitaria

O Grupo Muffato realiza 
nesta quarta-feira (18), um 
mutirão de empregos em São 
José do Rio Preto visando a 
contratação de 25 funcioná-
rios para as quatro unidades 
da rede na cidade – duas sob 
a bandeira Max Atacadista e 
duas lojas Super Muffato.

A distribuição de senhas 
será feita a partir das 8 horas 
no Super Muffato JK (avenida 
Juscelino Kubitschek, 800). 
Os candidatos devem ter em 
mãos documentos pessoais 
como RG, CPF, comprovante 
de residência (contas de água 
ou luz) e a carteira de trabalho 
porque os selecionados na 

entrevista poderão ser con-
tratados na mesma hora. Os 
demais ficarão registrados no 
banco de talentos da empresa.

As vagas disponíveis no mu-
nicípio são para as seguintes 
funções: operador de caixa, 
repositor, empacotador, balco-
nista, agente de prevenção e 
perdas, açougueiro, auxiliar de 
açougue, padeiro, auxiliar de 
padaria, confeiteiro e auxiliar 
de confeitaria.

Em julho deste ano, o Muf-
fato realizou um processo sele-
tivo para a contratação de 300 
funcionários para a abertura 
da nova unidade na região do 
Dahmas, com um investimento 
de R$ 45 milhões.  Somando 
os quatro empreendimentos, 
o grupo totaliza 1.500 empre-

gos diretos e indiretos em Rio 
Preto.

Balcão - O Balcão de Em-
pregos de Rio Preto está ofe-
recendo 336 vagas nesta se-
gunda-feira (16). As principais 
são para vendedor (58), con-
sultor de vendas (14), agente 
de limpeza (10), eletricista 
(10), auxiliar de produção (8),  
operador de empilhadeira (8), 
entre outros.

Os interessados podem 
se cadastrar por meio do site 
www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos. Por ele, os 
trabalhadores podem enviar 
currículos e se candidatar às 
vagas, assim como os con-
tratantes podem anunciar as 
oportunidades.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Seleção será no Muffato da Juscelino Kubitschek a partir das 8 horas

Arquivo DHOJE
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Coronavírus duplo
O prefeito Edinho Araújo (MDB) foi reeleito até com uma 

certa facilidade, porém, o resultado poderia ser mais elástico 
se não fosse o contratempo do novo coronavírus. Por causa das 
medidas restritivas para conter o avanço da covid-19, que afetou 
o setor econômico, empresários mais afoitos criaram grupos nos 
aplicativos para detonar o prefeito de plantão. O resultado até 
que funcionou e no dia das eleições grande número de eleitores 
usou o voto de protesto para tentar inviabilizar a reeleição dele. 
Como se posicionou na segunda colocação nas pesquisas de 
intenção de voto, a coronel Helena Reis (Republicanos, foto) 
herdou boa parte dos votos dos insatisfeitos. Para completar a 
fase tenebrosa, na campanha eleitoral, o governo recebeu um 
bombardeio da maioria dos adversários, cujas acusações não 
foram contestadas pela a equipe de campanha da coligação 
‘Rio Preto Muito Mais’. A coronel Helena, novidade no processo 
eleitoral, deveria agradecer tamanha benevolência, por ter ‘atra-
vessado o Canal da Mancha’ a nado, num fôlego só.

Não merecia
Pelo que apresentou na 

campanha eleitoral, o can-
didato Carlos Alexandre (PC-
doB) não merecia amargar o 
último lugar na disputa pelo 
cargo de prefeito. Alexandre 
fez uma campanha propo-
sitiva, sem denuncismo, no 
entanto, apontando saídas 
com o objetivo de melhorar 
o atendimento principal-
mente nas áreas da saúde, 
da educação e da assistên-
cia social. O eleitor não cap-
tou a mensagem, talvez pelo 
tempo pífio que o candidato 
tinha no horário eleitoral na 
televisão. Conclusão, obteve 
526 ou 0,26% dos votos 
válidos.  

Chamuscado
Por enquanto não tem informação se algum dos deputados 

que disputaram ou disputam as eleições para prefeito, da co-
ligação que o ex-prefeito Valdomiro Lopes (PSB) concorreu ao 
cargo de deputado federal em 2018, foi eleito para abrir uma 
cadeira para ele na Câmara Federal. Se a vaga não concretizar, 
o ex-prefeito fica com seu futuro político incerto. Queira ou não, 
Valdomiro errou ao apoiar Marco Casale (PSL) para prefeito, 
além disso, se posicionou a favor de denuncismo descabido, por 
exemplo, que Edinho Araújo (MDB), caso reeleito como ocorreu, 
venderia o Semae e também a que tinha fechado o Hospital Ielar. 
Pode-se dizer que o apoio foi um fiasco, Valdomiro saiu desse 
processo chamuscado. A coronel Helena Reis (Republicanos) já 
havia creditado o fechamento do Ielar ao prefeito de plantão e, 
mesmo sendo uma mentira cabeluda, ela saiu com mais de 55 
mil votos. Já Casale, com todo o aparato, ficou com 9.894 votos, 
mesmo com o apoio do ex-prefeito. Uma tragédia homérica….

Renovação
A renovação na Câmara 

terá seis vereadores, agora, 
se Marco Rillo (PSOL) e Ma-
rinho das Bombas (Patriota) 
não tivessem desistido de 
concorrer à reeleição, esse 
número cairia para quatro. 
Afinal, ambos tinham gran-
de possibilidade de serem 
reeleitos. Bruno Marinho 
(Patriota), Robson Ricci 
(Republicanos), Odélio Cha-
ves (PP), CB Júlio Donizete 
(PSD), Bruno Moura (PSDB) 
e João Paulo Rillo (PSOL) 
são os novatos na próxi-
ma legislatura. Agora, João 
Paulo está voltando e, pelo 
seu conhecimento, deve ser 
o diferencial naquela Casa.

Abraçados
Na campanha teve dispu-

ta imensurável entre Marco 
Casale (PSL) e Paulo Bas-
san (PRTB) pelo apoio do 
presidente Bolsonaro (sem 
partido). Perecia até que só 
a bênção do morubixaba de 
plantão no Planalto seria su-
ficiente para os votos caírem 
nas urnas. Só que as urnas 
não mostraram nenhum efei-
to vindo de Brasília. Casale, 
por ter tempo na televisão, 
obteve 9.894 votos, 4,08%, 
e Paulo Bassan 6.291 votos, 
2,07%. O desempenho de 
Casale foi uma catástrofe, 
enfim, morreram abraçados. 
A ‘força’ do capitão não foi 
suficiente?

Fim do ciclo
Entre os quatro vere-

adores não reeleitos nas 
eleições do último domin-
go, Gérson Furquim (Pode-
mos) é o que causou mais 
impacto no meio político. 
Afinal, Furquim exerce na 
atual legislatura seu oitavo 
mandato consecutivo. O 
ciclo foi quebrado devido à 
baixa votação do próprio ve-
reador e também da chapa 
de postulantes do partido. 
Márcia Caldas (PSD), Zé da 
Academia (Patriota) e Jean 
Dornelas (MDB) também fi-
caram de fora. Dornelas, que 
obteve expressiva votação 
nas eleições de 2016, não 
conseguiu repetir a dose.

Extra
Além do virtual apoio 

do presidente Bolsonaro 
(sem partido), Paulo Bassan 
(PRTB) também recebeu 
apoio incondicional princi-
palmente de Carla Zambelli 
(PSL). A parlamentar ‘rodou 
a baiana’ para afirmar que 
Bassan era o verdadeiro 
afilhado do presidente, in-
clusive, classificou Marco 
Casale (PSL) de mentiroso, 
por ter editado um vídeo 
de 2018, onde aparece ao 
lado de Bolsonaro insinuan-
do possível apoio para ele. 
Tudo isso não passou de blá 
blá blá da deputada, afinal, 
ela quer mesmo é voto dos 
rio-pretenses em 2022.

Tristeza
A sessão a ser promovida 

pela Câmara hoje deverá 
ser cheia de tristeza para os 
quatro vereadores que não 
se reelegeram. Afinal, todos 
lutaram para permanecer 
na Casa, porém, não pas-
saram pelo crivo das urnas, 
o que faz parte do sistema 
democrático. Em todas as 
eleições, alguns sempre 
ficam de fora. Na pauta de 
votação tem seis projetos, 
sendo três do Executivo que 
incluem áreas no perímetro 
urbano para serem loteadas. 
Marco Rillo (PSOL), que está 
em final de carreira, dá para 
adiantar que seu voto será 
contra.

Abstenção cresce 9%  em 
relação à eleição de 2016

Mais de 104 mil eleito-
res de Rio Preto deixaram 
de ir às urnas neste domin-
go dia 15 de novembro – o 
percentual de abstenção 
registrou o impressionante 
número de 31,33% do 
eleitorado. Ao todo, exa-
tamente foram 104.172 
abstenções.

O número percentual é 
9,31% maior do que os que 
deixaram de votar nas elei-
ções municipais de 2016 
quando a abstenção foi de 
22,02%, somando à época 
70.129 eleitores que não 
foram às urnas.

Se comparados os nú-
meros atuais a última elei-
ção que aconteceu em 
2018 – a abstenção foi 
de 23,18% totalizando 
76.198 eleitores que dei-
xar de votar para escolher 
deputados, senadores, go-
vernador e presidente da 
República.

Segundo Vladimir Miguel 
Rodrigues, professor de his-
tória e filosofia, doutor em 
história e Literatura, são 
dois os principais fatores 
que devem ter influenciado 
para essa abstenção alta. 
O primeiro diz respeito à 
pandemia da Covid-19, ele 

salienta que em Rio Preto 
existe um eleitorado signifi-
cativo de idosos que fazem 
parte do grupo de risco. E 
aqueles com mais 70 anos 
que não são obrigados a 
votar.

Em segundo lugar estaria 
o desencanto da população 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

MIRASSOL

Prefeito eleito diz que saúde é prioridade

O candidato Edson Erme-
negildo (PSDB) foi eleito o 
novo prefeito de Mirassol, com 
11.708 votos, o equivalente 
a 42,41% dos votos válidos. 
Junto com ele, o vice Beto Feres 
também foi eleito.  Ele superou 
o segundo colocado Paulo Tho-
mé (MDB), que teve 20,41% 
dos votos. Newton César (DEM) 
foi o terceiro mais votado com 
14,56% dos votos e o atual 
prefeito André Vieira (PTB) ficou 
em quarto com 10,86%.

O novo prefeito, que as-
sumirá o mandato a partir de 
2021, tem 63 anos e nasceu 
em Mirassol. Ele tem 44 anos 
de serviço público, sendo De-
legado de Polícia do município 
desde 1983. Ermenegildo tam-
bém foi vereador na legislatura 
93/96 e presidente da Câmara 
Municipal em 1994. Essa foi a 
segunda vez que ele concorreu 
para o cargo executivo, tendo 
ficado em terceiro lugar nas 
eleições de 2012 com 2.547 
votos.

Ermenegildo afirmou que 
sua maior preocupação assim 
que assumir a Prefeitura será 

a saúde. “Nós sabemos das 
dificuldades causadas pela pan-
demia, portanto a saúde será a 
prioridade. Durante a campa-
nha, vi que o principal anseio da 
população era justamente nesse 
setor. Já iniciamos as conversas 
com a Associação São Francisco 
de Assis e com o secretário de 
desenvolvimento regional Mar-
co Vinholi para acertarmos a 
conclusão de uma obra de um 
hospital com capacidade para 
50 leitos”, afirmou.

Edson também se destacou 
em Mirassol por ser o presidente 
do clube de futebol que leva o 
nome da cidade desde 1994. 
Ele diz que ainda não sabe se 
continuará a frente da equipe 
após assumir o mandato como 
prefeito. “Eu sempre assumi 
múltiplas funções, mas agora é 
uma situação completamente 
diferente. Nós vamos sentar, 
avaliar a situação e definir o 
que é o melhor para a equipe”, 
comentou.

O delegado também agra-
deceu os eleitores pelos votos 
recebidos. “Gostaria de agra-
decer a confiança da população 
de Mirassol. Tenho certeza de 
que vamos fazer um trabalho 

Vinicius LIMA

Coronel Helena aparece em vídeo e parabeniza Edinho

A candidata Coronel 
Helena (Republicanos) di-
vulgou um vídeo em suas 
redes sociais nesta segun-
da-feira (16), parabenizan-
do o prefeito reeleito em 
Rio Preto, Edinho Araújo 
(MDB).

“Quero parabenizar a 
vitória do prefeito Edinho 
Araújo e desejar-lhe um go-
verno profícuo e realizador. 
Que ele consiga solucionar 
os diversos problemas que 
detectamos e apontamos 
na cidade. Desejo sorte e 
sucesso o povo rio-preten-
se”, afirmou.

Ela também agradeceu 
aos partidos da coliga-
ção, entre outras pessoas. 
“Agradeço a Deus, por me 

proporcionar a oportunida-
de de viver esse momento. 
Agradeço aos mais de 55 

Quero agradecer também a 
cada um dos 26 vereado-
res do partido e da nossa 
coligação pelo trabalho que 
fizeram e suas respectivas 
bases de apoio”, comentou.

Coronel Helena recebeu 
55.234 votos nas eleições 
deste ano, o equivalente a 
27,16% dos votos válidos, 
sendo a segunda candidata 
mais votada. O seu partido, 
o Republicanos, conseguiu 
eleger os dois vereadores 
mais votados do município: 
Robson Ricci e Karina Ca-
roline.

“Tenho o sentimento de 
dever cumprido, de ter tido 
uma grande vitória política, 
de ter feito inúmeros amigos 
e de ter aprendido muito 
com esse processo. Muito 
obrigada a todos”, finalizou.

Vinicius LIMA

mil eleitores que acredita-
ram no nosso projeto e me 
confiaram os seus votos. 

Divulgação

SEGUNDA COLOCADA

RECORDE

Coronel Helena, segunda colocada nas eleições, 
aparece em vídeo e parabeniza Edinho

com a política que para ele 
não vem de agora “Já ocorre 
há algum tempo e que é 
catalisado com o momento 
crítico de saúde pública”, 
salientou Rodrigues.

2022 – no que diz res-
peito às expectativas para a 

com transparência e não vamos 
decepcionar. Iniciaremos um 
trabalho de longo prazo no mu-
nicípio que não será concluído 
nesses quatro anos, mas dei-
xaremos um legado para todos 
gestores que vierem depois”, 
comentou.

Vereadores -  Quatro das 
dez vagas na Câmara de Miras-
sol serão ocupadas por verea-
dores da coligação do próximo 
prefeito, incluindo os dois mais 
votados. Foram eleitos Caco 
Navarrete (PSD) com 888 votos, 

Mais de 104 mil eleitores deixaram de ir às urnas em Rio Preto no último domingo

eleição de 2022 – ele acre-
dita que a redução desta 
abstenção vai depender das 
condições de saúde que te-
remos na época e dos can-
didatos. ”Se os candidatos 
cativarem o público pode 
haver um movimento de 
alta”, finalizou o professor.

Divulgação

Professor Júlio Salomão (PL) 
com 743 votos, Nando Nogueira 
(PL) com 625 votos e Dr. João 
Paulo (PSDB) com 420 votos.

Outros quatro vereadores 
conseguiram a reeleição: Walmir 
Chaveiro (PTB) com 740 votos, 
Pastor Ademir Massa (PP) com 
551 votos, Pinatto (DEM) com 
422 votos e Daniel Sotto (MDB) 
com 418 votos.

Completam ainda a Câmara 
os vereadores Capitão Kuni 
(DEM) com 570 votos e Cida 
Dias (REPUBLICANOS) com 
360 votos.

Neto CICCHILI

Edson e seu vice Beto Feres, vencedores da eleição 
em Mirassol este ano
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ASSASSINATO

Tiros matam jovem e deixam comerciante 
e outro adolescente feridos na Represa

Um adolescente de 17 anos 
morreu ao ser atingido por um 
tiro na noite deste domingo 
(15), na Represa Municipal de 
Rio Preto, onde estava sendo 
realizado um evento musical 
com cerca de 500 jovens. Ou-
tro adolescente de 16 anos e 
uma comerciante de 47 anos, 
que tem um quiosque no local, 
também foram baleados. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os dois adolescentes foram so-
corridos por uma testemunha, 
que transitava pela avenida e 
foi parada por um grupo de 
pessoas, forçando-o a parar e 
obrigando a socorrer as vítimas, 
que foram levadas à UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
Norte.

Após passar por proce-
dimentos médicos na UPA, 
Jarlan Derley Oliveira Gomes 

Amaral foi transferido para a 
Santa Casa, onde não resistiu 
aos ferimentos e morreu. Ele 
sofreu lesões no crânio, abdo-
me, região da coluna, lombar 
e torácica.

O adolescente de 16 anos 
foi atingido no braço e estava 
consciente durante o atendi-
mento médico. Já a comer-
ciante foi socorrida pelo marido 
dela e levada à UPA Tangará. 
Ao fechar o quiosque, mulher 
escutou um barulho de disparo 
de arma de fogo, momento em 
que sentiu que foi atingida na 
perna, mas não conseguiu ver 
de onde teria vindo os disparos.

O crime será investigado 
pela divisão de homicídios da 
Deic (Divisão Especializada de 
Investigações Criminais).

Foram dois casos de ho-
micídio registrados em menos 
de 24 horas. No segundo a 
cabeleireira Gislaine Cristina de 
Oliveira, de 41 anos, também 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Arquivo PESSOAL

Jarlan Derley Oliveira Gomes Amaral foi transferido para a Santa Casa, onde não 
resistiu aos ferimentos e morreu

foi morta a tiros, dentro da casa 
dela no Jardim Itapema, na 
madrugada desta segunda-feira 
(16). A motivação do crime não 
foi registrada. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a irmã da vítima estava 
em um quarto ao lado de onde 
ocorreu o assassinato e ouviu 
disparos de arma de fogo, por 
volta das 2 horas. Ao sair para 
ver o que tinha acontecido, viu 
uma mulher identificada ape-
nas como Amanda saindo do 
quarto da irmã. Uma foto da 
suspeita foi entregue à Polícia 
Militar e anexada ao boletim de 
ocorrência.

Uma equipe do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) compareceu ao local 
e constatou a morte de Gislaine.

Registrado como homicídio 
simples, o caso será investi-
gado pela Deic Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais).

NA ESTRADA

Um motociclista de 30 
anos sofreu um acidente na 
rodovia Délcio Custódio da 
Silva (SP-427) ao cruzar a 
via em um trecho de faixa 
continua - (indicam que a 
ultrapassagem é proibida) na 
tarde deste domingo (15). A 
moto foi atingida por um ve-
ículo que não teve tempo de 
evitar a colisão.

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, a motorista do 
carro de 42 anos, Fiat Strada, 
seguia no sentido Rio Preto a 
Ipiguá, quando no quilômetro 
14 mais 200 metros, colidiu 
com o motociclista que cru-
zava a via no trecho que é 
sinalizado com linha divisória 
de fluxo dupla contínua.

O motociclista aceitou fa-
zer o teste do bafômetro que 
indicou 0,88 miligramas de 
álcool por litro de ar expelido. 
Socorrido até a UPA Norte, 
ele alegou que, mesmo tendo 
ingerido bebida alcoólica e 
aparentando sinal de embria-
guez, como fala pastosa, não 
estava embriagado e solicitou 
a contra prova por exame de 
sangue.

Registrado como embria-
guez ao volante e dirigir sem 
permissão ou habilitação, o 
caso será encaminhado para 
o 4º Distrito Policial.

Motociclista 
bêbado e sem 
CNH provoca 

acidente
Tatiana PIRES

RESILDA DE SOUZA BRANDÃO, natural 
de Ipueiras/CE faleceu aos 85 anos de idade. 
Era divorciado do Sr. Abílio Alves da Costa 
e deixa os fi lhos Francisco, Antônio (faleci-
do),Gonçalo, Marli, João (falecido) e Maria 
Helena. Foi sepultado no dia 14/11/2020, 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ELIO ROBERTO LINARDO, natural de 
São José do Rio Pardo/SP, faleceu aos 
78 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Natalina Roverci Linardo e deixa os fi lhos 
Fábio Roberto Linardo. Foi sepultado no dia 
14/11/2020, às 13:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para o cemitério 
São João Batista.

EDSON PERPÉTUO ALVES DOS SAN-
TOS, natural de Nova Granada/SP, faleceu 
aos 53 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Maria Aparecida de Souza Santos e 
deixa os fi lhos Juliana Aparecida, Geovane 
Perpétuo, Janaina Aparecida. Foi sepultado 
no dia 14/11/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório municipal de Nova Granada 
para o cemitério municipal de Nova Granada.

FLÁVIO CÉSAR DA SILVA, natural de 
Votuporanga/SP, faleceu aos 46 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
14/11/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério São 
João Batista.

OLIVIA MARCATO BRAGHIROLLI, na-
tural de Cedral/SP, faleceu aos 87 anos de 
idade. Era viúvo do Sr. Antônio Braghirolli 
e deixa os fi lhos Luiz Antônio, Vera Lucia 
e Geni. Foi sepultado no dia 14/11/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever  para o cemitério municipal 

  FALECIMENTOS
de Cedral.

URIDES SEMENSATTI, natural de Men-
donça/SP, faleceu aos 81 anos de idade. Era 
divorciado da Sra. Maria de Lurdes Marton e 
deixa os fi lhos Eugênio Luiz, Cláudia Regina e 
Ana Lúcia. Foi sepultado no dia 15/11/2020, 
às 14:30, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever  para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

TOKIO SUGAYAMA, natural de Araça-
tuba/SP, faleceu aos 81 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Izete Cardoso Sugayama 
e deixa os fi lhos Dênis e Leandro. Foi sepulta-
do no dia 15/11/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever  para 
o cemitério municipal de Monte Aprazível.

BIANCA KFOURI VILLALVA, natural de 
São José do Rio Preto, faleceu aos 23 anos 
de idade. Era  solteira. Foi sepultada no dia 
16/11/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA, natural 
de Avaré/SP, faleceu aos 79 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Maria Aparecida 
Rizzo de Almeida e deixa os fi lhos Eduardo, 
Ricardo e Lizandra. Foi sepultado no dia 
16/11/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório do Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

DANIELA DA SILVA CORDÓVA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
45 anos de idade. Era casada com o Sr. 
Frederico Guilherme Melara Cordóva e deixa 
os fi lhos Gabriela Cristina e Maria Vitória. 
Foi sepultado no dia 16/11/2020, às 11:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz.

SUSPEITA Polícia investiga se morte 
de soldador que caiu de 

moto foi mesmo acidente

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga se a morte do solda-
dor Sergio Eduardo Lopes, de 
37 anos, ocorreu em razão de 
ele ter caído da moto sozinho 
ou se um veículo está envolvido 
no acidente e teria arrastado a 
vítima. O acidente aconteceu 
durante a madrugada desta 
segunda-feira (16), na aveni-
da João Batista Vetorasso, no 
Jardim Aeroporto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
no asfalto havia marcas, supos-
tamente da moto, que foi arras-
tado por aproximadamente 20 
metros. A moto parou, com a 
parte dianteira, embaixo de um 

carro. Imagens de câmeras de 
segurança do local poderão 
auxiliar na investigação.

Uma equipe do Corpo de 
Bombeiros compareceu ao 
local e constatou o óbito do 
motociclista. O capacete e 
os sapatos da vítima estavam 
espalhados pela rua.

O caso foi registrado como 
morte suspeita, conforme o 
registro policial, uma vez que 
há dúvidas sobre a morte ter 
ocorrido por morte acidental ou 
por outro veículo em homicídio 
culposo na direção de veículo 
automotor.

Peritos do IC (Instituto de 
Criminalística) e policiais civis 
da Central de Flagrantes esti-
veram no local.

Tatiana PIRES

Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte do soldador

Arquivo DHOJE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

ESTAVA SEGUINDO A EX

Gerente é preso após bater na esposa por ciúmes

Um gerente de 34 anos foi 
preso pela Polícia Militar após 
agredir a mulher, durante a 
noite deste domingo (15), no 
bairro Jardim Maracanã, em 
Rio Preto. O casal está em 
processo de separação e o 
homem agrediu a vítima, uma 
manicure de 38 anos, com 
soco no olho e arranhões pelo 
corpo.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o gerente es-

taria desconfiado de que está 
sendo traído, motivo pelo 
qual tentou pegar o celular 
das mãos da manicure. O 
homem admitiu aos policiais 
que tentou pegar o celular da 
companheira, que o impediu 
de checar as mensagens 
e áudios. Ela estava com 
um hematoma roxo no olho, 
apresentava arranhões nos 
braços e peito, além de um 
ferimento no joelho que estava 
sangrando.

Aos policiais militares, ele 

Tatiana PIRES

Engenheiro agride
 ex-sogro em bar 

da Redentora

Um engenheiro civil de 36 
anos foi preso após agredir os 
ex-sogros, uma policial militar 
de 52 anos e um empresário de 
53  anos. O flagrante acontece 
neste domingo (15), no bairro 
Redentora, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a ex-mulher do en-
genheiro, que já tinha uma 
medida protetiva, estava des-
confiada que o carro dela pos-
suía rastreamento e que o 
ex-marido estava fazendo uso 
das informações para saber os 
locais que ela frequenta. Para 
esclarecer a desconfiança, a 
mulher pediu que os pais dela 
saíssem com o carro.

O casal foi até um bar e 
momentos depois o engenheiro 
chegou. Ele admitiu ao casal 
que o carro da ex possui ras-

treamento e eles iniciaram uma 
discussão. Segundo o apurado 
pela Polícia Militar, o empre-
sário teria tentado desferir um 
golpe usando um capacete no 
engenheiro, que revidou com 
um soco, causando lesões em 
seu rosto. Neste momento, ele 
tentou sair do local e a ex-sogra 
tentou impedir, sendo empurra-
da por ele, sofrendo leões.

Agentes da GCM (Guarda 
Civil Municipal), que estavam 
próximo, viram a briga e segura-
ram o engenheiro até a chegada 
da Polícia Militar. O agressor 
foi encaminhado à Central de 
Flagrantes, onde permaneceu 
preso a disposição da Justiça.

Registrado como lesão cor-
poral, violência doméstica e 
descumprimento de medida 
protetiva, o caso será encami-
nhado para a DDM (Delegacia 
de Defesa da Mulher).

Tatiana PIRES

negou que a agrediu e afirmou 
que tinha uma mensagem de 
áudio em seu celular, na qual 
a mulher diz que as lesões que 
apresenta foram causadas por 
uma queda de moto. No entan-
to, ele não apresentou o áudio.

O agressor foi encaminhado 
à Central de Flagrantes, onde 
permaneceu preso à dispo-
sição da Justiça. Registrado 
como lesão corporal e violência 
doméstica, o caso será enca-
minhado para a DDM (Delega-
cia de Defesa da Mulher). Agressor foi encaminhado à Central de Flagrantes

Arquivo DHOJE

Agentes da GCM  que estavam próximo separaram a
 briga e chamaram a PM

Arquivo DHOJE
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O Fantasma da 
Ejaculação Precoce

Gozar em quanto tempo é considerado ejaculação precoce ? 
Essa pergunta é comum entre casais e homens que não estão 
satisfeitos com desempenho sexual . 

Vamos lá para sanar a curiosidade  , a definição de ejaculação 
precoce é um orgasmo mais cedo do que o esperado durante 
a relação sexual. Se isso acontecer uma ou outra vez, não há 
motivo para preocupação. Mas se esse for um problema recor-
rente, é importante procurar um urologista.

De acordo com a Sociedade Internacional de Medicina 
Sexual, a ejaculação precoce corresponde à ejaculação que, 
sempre ou quase sempre, ocorre antes de 1 minuto da pene-
tração vaginal ou que tenha tido uma redução significativa e 
incômoda no tempo para ejacular, muitas vezes para cerca de 
três minutos ou menos.

Se você se identifica com está situação não entre em deses-
pero ,esse é um probleminha relativamente comum 

 Pesquisas mostram que um em cada três homens apresen-
tam essa condição.

Causas
A causa exata da ejaculação precoce ainda é desconheci-

da, mas os médicos acreditam que fatores psicossomáticos  e 
biológicos .

Alguns fatores psicossomáticos que parecem estar envolvidos 
na ejaculação precoce são:

Disfunção erétil
Ansiedade
Problemas de relacionamento
O uso de alguns medicamentos, como psicotrópicos, pode 

causar ejaculação precoce.
Níveis hormonais acima do normal
Níveis de neurotransmissores acima do normal
Atividade anormal do sistema ejaculatório
Distúrbios da tireoide
Inflamação ou infecção na próstata e na uretra
Fatores genéticos
Danos no sistema nervoso causados por experiências trau-

máticas ou cirurgias

Tratamento
Entre os tratamentos disponíveis que podem ajudar no con-

trole da ejaculação precoce estão. 

Terapia sexual para ejaculação precoce
Existem medida simples como se masturbar uma hora antes 

da relação sexual para assim retardar a ereção . Demorar um 
pouco mais para fazer  penetração , descobrir novas fontes de 
prazer sexual..

Técnica do aperto
A técnica do aperto (squeeze) consiste em estimular se-

xualmente o homem até que ele reconheça que está quase 
ejaculando. Nesse momento, aperta-se suavemente a parte 
final do pênis (onde a glande se encontra com o eixo) por vários 
segundos. Pare a estimulação sexual por cerca de 30 segundos 
e comece novamente. A pessoa ou o casal pode repetir esse 
padrão até que o homem queira ejacular. Na última vez, continue 
a estimulação até que o homem atinja finalmente o orgasmo.

Método “parar e começar”
O método “parar e começar” é praticamente idêntico à téc-

nica do aperto. Esse método consiste em estimular sexualmente 
o homem até que ele sinta que está quase atingindo o orgasmo. 
Pare a estimulação por cerca de 30 segundos  eu indico usar 
uma bolsa gelada no escroto e pênis ,e comece novamente. 
Repita esse padrão até que o homem queira ejacular. Na última 
vez, continue a estimulação até que o homem atinja o orgasmo.

Procure ajuda médica
Conversar com um profissional sobre o problema também 

pode ajudar. 

Exercícios para ejaculação precoce
Alguns exercícios que podem ajudar o homem a controlar me-

lhor sua ereção. Consistem basicamente em treinar a interrupção 
do estímulo sexual antes de ejacular, o uso de bomba peniana 
também é uma grande aliada , você encontra este aparelho na 
Santa Ajuda Erotic Boutique (17_981216641).

Aproveite o mês azul e cuide da sua saúde. Afinal sexo com 
qualidade também é questão de saúde 

Beijos até a próxima

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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DE FÍGADO

O Hospital de Base de 
Rio Preto realizou pela pri-
meira vez na região uma 
radioembolização hepática, 
procedimento minimamente 
invasivo para tratar pacien-
tes com câncer no fígado. A 
técnica foi realizada na última 
sexta-feira (12) por equipes 
de três setores do hospital 
em um paciente de 63 anos, 
natural do Estado do Mato 
Grosso.

A radioembolização per-
mite a aplicação da radiação 
de forma seletiva dentro das 
lesões cancerígenas, com 
menos efeitos colaterais para 
os pacientes, menor tempo 
de recuperação e elevada 
resposta positiva ao trata-
mento.

O procedimento inédito 
envolveu o cirurgião vascular 
André Miquelin, o médico 
nuclear Ricardo Ferrari e o 
médico hepatologista Renato 
Silva, todos do Hospital de 
Base, e o cirurgião vascular 
Leonardo Galastri, do IBCC 
Oncologia e Hospital Albert 
Einstein.

A técnica consiste na 
injeção intra-arterial de es-
feras emissoras de radiação 
beta (microesferas-ítrio-90) 
dentro do tumor com objeti-
vo de alcançar uma elevada 
dose seletiva apenas no local 
desejado, sem atingir outros 
órgãos.

HB faz procedimento 
inédito para tratar câncer

Renato Silva explicou que 
a técnica é indicada para pa-
cientes com tumores primá-
rios no fígado ou com câncer 
de intestino com metástases 
predominantemente hepáti-
cas que não apresentam indi-
cação de ressecção cirúrgica.

“Este tratamento envolve 
uma série de profissionais 
especializados de diversas 
áreas, como oncologistas, 
médicos nucleares, radiote-
rapeutas, físicos e equipe de 
enfermagem. O planejamento 
é passo fundamental para o 
sucesso do tratamento”, afir-
mou o hepatologista.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

HB tem procedimento inédito para tratamento do câncer de fígado

ATÉ DIA 30

Divulgação

Vacinação contra polio é novamente prorrogada

Vacinação contra a pólio 
é prorrogada novamente

A campanha de vacinação 
contra a poliomielite foi nova-
mente prorrogada. Agora, ela 
vai até o dia 30 de novembro. 
Até o momento, foram vacina-
das 15.138 crianças em Rio 
Preto. A cobertura vacinal no 
município está em 79,05%, 
ainda abaixo da meta estipu-
lada pelo Ministério da Saúde 
como ideal, de 95%.

Todas as crianças de um a 
menores de cinco anos devem 
receber a gotinha da Vacina 
Oral Poliomielite (VOP), mesmo 
aquelas que estejam com  a 
carteira de vacinação em dia.

Foram prorrogadas tam-
bém até o dia 30, as campa-
nhas de multivacinação e de 
vacinação contra o sarampo. 
Para a campanha de multiva-
cinação, o objetivo é atualizar 
a carteira vacinal de crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos. Até o momento, foram 
aplicadas 47.705 doses de 
diferentes vacinas, incluindo 
as 15.138 doses da VOP.

Para a campanha de va-
cinação contra o sarampo, 
destinada a adultos de 30 
a 49 anos, foram aplicadas 
14.515 doses, correspon-
dente a 11,1% de cobertura 
vacinal.

Vinicius LIMA

Divulgação

A dose do material radioa-
tivo é calculada com extremo 
critério pelos médicos do 
Serviço de Medicina Nuclear 
do hospital. “Desta forma, o 
procedimento pode ser feito 
com toda a segurança para o 
paciente”, ressaltou o médico 
nuclear Ricardo Ferrari.

“A técnica é minimamente 
invasiva, pois fazemos um 
corte de milímetros. A radio-
embolização hepática oferece 
resposta muito positiva no 
controle da doença, além de 
muitos outros benefícios”, 
afirmou Miquelin, do Einstein. 
Entre os benefícios para o 

paciente, estão a redução 
significativa de efeitos colate-
rais, o menor tempo de hospi-
talização, a maior rapidez na 
recuperação e no retorno às 
atividades cotidianas, sem a 
necessidade de incisões du-
rante o procedimento.

A radioembolização tam-
bém pode ser aplicada em ca-
sos de câncer de vias biliares 
e tumores de outros órgãos 
com metástase hepática. “A 
depender do caso, ela pode 
ser associada à quimioterapia 
ou a outras formas de trata-
mento contra o câncer”, diz 
Renato Silva.

ATUALIZAÇÃO
Fim de semana tem 
176 casos de Covid

A Secretária de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 registrados no 
último fim de semana nesta 
segunda-feira (16). Foram 
176 casos confirmados, 
sendo que 169 foram diag-
nosticados com exame PCR 
(infecção recente) e sete 
por teste sorológico (infec-
ção antiga). No total, são 
27.575 casos confirmados, 
sendo 2.889 em profissio-
nais da saúde.

Também foram contabi-
lizados mais quatro óbitos 
no município, sendo três 
na sexta-feira (13), um no 
sábado (14) e nenhum no 
domingo (15). A cidade 
registra 759 mortes pela 
doença desde o início da 
pandemia. A taxa de letali-
dade é de 2,7%.

Rio Preto ainda conta 
com 26.290 pacientes re-
cuperados, o equivalente 

a 95,3% dos casos. São 
110.058 notificações de 
pacientes em estado gripal 
e 97.916 testes realizados.  
O coeficiente de incidência 
é de 5.985 casos a cada 
100 mil habitantes.

São 207 pacientes inter-
nados com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
sendo 86 na UTI e 121 na 
enfermaria. Dentre esses 
casos, 92 foram confirma-
dos por Covid-19, 56 na UTI 
e 36 na enfermaria.

Vinicius LIMA

Fim de semana Rio 
Preto registrou 
mais 176 casos 
de Coivid

Divulgação
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ELEIÇÃO TALVEZ SEJA A ÚNICA COISA DA QUAL O BRASIL AINDA POSSA SE 
ORGULHAR DE FAZER BEM, E ATÉ MELHOR QUE O MUNDO CIVILIZADO. O QUE 

ESTRAGA TUDO AQUI É O ELEITOR QUE TEM PREÇO E O CANDIDATO QUE JOGA 
SUJO. Sorria, beba muita água e seja feliz!

NESTA TERÇA-FEIRA, Dr. 
Leonardo Kayat Bittencourt, 
vice-presidente de Inovação do 
Departamento de Radiologia 
do University Hospitals, em 
Cleveland (Estados Unidos), 
ministra webinar pelo Ultra-X 
Conecta. A aula online, aberta 
a toda a comunidade médica, 
vai tratar sobre detecção do 
câncer de próstata utilizando 
a tecnologia da ressonância 
magnética multiparamétrica e 
a classifi cação de PI-RADS, 
que ajuda a defi nir a conduta 
a partir da leitura das fases 
indicadas na leitura do laudo.

AS MÉDICAS do corpo clíni-
co do Ultra-X, Dra. Maria Laura 
Silveira de Castro, Radiologis-
ta especialista em Radiologia 
Abdominal, PET-CT e Oncor-
radiologia, e Dra. Mariana Ro-
dero, Radiologista especialista 
em Radiologia Pediátrica e 
Cardiotorácica, são as media-
doras do encontro digital.

ISABELLA MORENO ca-
sou-se no civil com Leandro 
RC Carvalho no último sábado. 
A comemoração foi só para os 
familiares e padrinhos. Muitas 
felicidades.

RELARGUDA AGUDA. Co-
meçou a propaganda política 
em São Paulo para ver quem 
vai ser o prefeito de São Paulo. 
O marqueteiro do Bruno Co-
vas já mandou aos eleitores 
o primeiro recado do Tucano 
para o membro nacional do 
Movimento dos Sem-Teto Gui-
lherme Boulos:”O que você 
prefete: fi car em casa ou fi car 
sem casa”?  Sem comentário!

 OS PROMOTORES do GP 
do Brasil negociam com a Fór-
mula 1 para renovar o contrato 
de realização da corrida em 
São Paulo por mais cinco anos.

O TEMA DO ABSURDO, da 
injustiça, da revolta coletiva e 
da solidariedade é apresenta-
da em “Estado de Sítio”, peça 
da Cia. Apocalíptica, livremen-
te inspirada na obra de Albert 
Camus. Serão online, nos dias  
27 e 28 de novembro, sempre 
às 20h, por meio do Sympla 
(www.sympla.com.br), platafor-
ma de apresentações online.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Política 4
Os grandes vencedores na noite de 
domingo foram Bruno Moura, Júl io 
Donizete e Odélio Chaves. Eleitos para o 
Legislativo, superaram nomes tradicionais 
e conhecidos na disputa. Enquanto isso, 
o famoso Jean Dornelas, que na eleição 
passada ficou em terceiro lugar, desta vez 
ficou como segundo suplente do MDB, 
atrás do professor Diego Mafhouz. Em uma 
live nas redes sociais, o advogado disse, 
ao lado da mulher, que o resultado foi uma 
manifestação da vontade de Deus.

Tel. (17) 3233-4888

Política 3
Apesar de bem colocada no ranking, a 
segunda pessoa mais bem votada para 
vereador na cidade, Karina Caroline 
correu o risco de ficar de fora da Câmara. 
É que a definição dos vencedores em 
eleições proporcionais dependem de um 
complexo cálculo matemático, que pode 
dar preferência a alguém que não teve 
tantos votos para garantir a diversidade 
partidária no plenário.

DiáriodoBob
Direto ao assunto. A reeleição de Edinho Araújo logo no 

primeiro turno tornou esse processo mais do que a escolha do 
próximo prefeito pelo eleitorado rio-pretense, mas um verdadei-
ro atestado de aprovação do povo à atual gestão. Em um pleito 
que se caracterizou por se tornar plebiscitário, em uma verda-
deira campanha em que todos os candidatos o tinham como 
único inimigo, Edinho se saiu muito bem e por merecimento se 
sagrou vencedor pelo voto popular. Olhar holístico. Claro que 
há o que pode ser melhorado e que mudanças serão necessá-
rias e bem-vindas. No entanto, como a população deixou claro 
pela vontade que manifestou nas urnas, Edinho fez uma gestão 
louvável mais uma vez, entrando para a história da cidade 
como um dos gestores mais profícuos a frente do município. 
Certamente, para um segundo mandato, podemos esperar 
avanços ainda maiores, como é o declarado desejo de todos 
nós. Luta corporal. Durante a campanha eleitoral, no entanto, 
Edinho foi alvo de ataques atrozes de seus adversários. Além de 
mentiras que foram espalhadas com o intuito de atrapalhar sua 
marcha a reeleição, os adversários de Edinho queriam criar a 
cizânia entre nós. Não conseguiram. Que fique o recado para 
os próximos que tentarem dividir nosso povo para gerar conflitos 
e discórdias: não aceitamos isso! Tempos difíceis. Enquanto 
uma vacina ou a cura para a covid-19 não é descoberta ou 
disponibilizada, enfrentamos a maior crise sanitária dos últimos 
100 anos. Esse coronavírus deixou um rastro de destruição de 
difícil reparação pelo mundo. Só no Brasil aproximadamente 
160 mil pessoas morreram nos últimos seis meses, além 
dos estragos na área econômica e social. Precisamos de uma 
liderança que não apenas cuide da gestão administrativa da 
cidade, mas que nos conduza em meio ao caos instaurado. 
Edinho tem se demonstrado brilhante neste papel e a res-
posta das urnas confirma isso. Aos adversários, fica a lição: 
na política, não deve haver inimigos. Passadas as eleições, é 
hora de deixar as desavenças de lado e todos nos unirmos em 
prol de nossa cidade. Rio Preto é maior que qualquer partido, 
que qualquer grupo político. Vamos todos nos sentar à mesa 
para vermos como podemos ajudar o prefeito Edinho Araújo 
a alcançar melhores resultados.Todos juntos.  É assim que 
faremos Rio Preto crescer e daremos uma lição ao mundo: 
agindo com união e em nome da paz. Ponto e basta!

Rancho Verde
Heitor Medeiros Westin, filho do cirurgião Rodrigo Caran e Letícia 
Medeiros Westin, comemorou no último domingo, seus 17 anos 
com gosta. Levou um grupinho de amigos para a fazenda Rancho 
Verde, de sua avó Cida Caran, na região de Araçatuba.  

Carla Lemos casou-se no civil com o 
empresário Anselmo Assunção no fi nal da 

semana passada

Política 1
Nas bolsas de apostas da cidade, a 
renovação de seus cadeiras na Câmara 
Municipal era o palpite mais passado. 
Nesta coluna mesmo, por várias vezes, 
lançamos esse vaticínio. Acertado em 
cheio: dos 17 atuais vereadores, apenas 
11 continuarão atuantes a partir do ano 
que vem.

henriforne@gmail.com

Política 2
Das seis cadeiras tombadas no plenário 
do Legislativo, duas eram esperadas: 
Marco Rillo preferiu ser candidato a 
prefeito e José Carlos Marinho resolveu 
se aposentar. Como se fossem vagas 
hereditárias, no entanto, seus filhos 
assumem suas posições: João Paulo Rillo 
e Bruno Marinho foram eleitos vereadores 
no lugar de seus pais.

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)

Fabio Bonfá Marão Lourenço comemorou 
seus 10 anos com festinha para os 

amiguinhos

COMIDAS | PORÇÕES | HAMBÚRGUERES | DRINKS 
CHOPES ARTESANAIS  



Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira

17 de novembro de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA-
TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 20176/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedi-
do o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 18379/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da con-
tratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
TERMO DE RESCISÃO
CONTRATADA: EUROMEDICA COMERCIO E MANU-
TENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA-
RES EIRELI
CONTRATO PRE/0137/17
Considerando os fatos narrados no procedimento Admi-
nistrativo, dando conta do descumprimento contratual, por 
parte da contratada. Considerando as diversas oportuni-
dades dadas para a empresa para regularização das obri-
gações contratuais inclusive com a devida observância da 
ampla defesa e contraditório.  DECIDO: Com fundamento 
o art. 78, II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93, 
cc. com Cláus. 5ª, item 5.1 do instrumento contratual, 
RESCINDIR O CONTRATO de forma unilateral; Com fun-
damento no art.87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º 
da Lei º 10520/02, cc. com Cláus. 6ª, item 6.1.3 do instru-
mento contratual aplicar pena de SUSPENSÃO do direito 
de licitar e o impedimento de contratar com a Administra-
ção pelo prazo de 02 anos; Com fundamento no Art. 87, IV 
da Lei nº 8.666/93, declarar a empresa idônea para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. Fica concedido 
o prazo de 10 dias úteis para a empresa querendo apre-
sentar o contraditório em atendimento aos ditames cons-
titucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ 
ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO À DISPOSI-
ÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETORIA DE 
COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 17853/20 E 17378/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedi-
do o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
COMPRA LIVRE – EMPENHO 20133 – Proc. 13032/2020
R & M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI-ME – CNPJ: 
32.679.115/0001-40
Notifi camos o representante legal da empresa supramen-
cionada, p/ assinatura do Instrumento de Contrato, refe-
rente ao processo supramencionado, sob pena de decair 
do direito à contratação e ensejar a aplicação das pena-
lidades previstas no edital, entre elas multa de 30%(con-
fi rmar) sobre o valor da contratação, suspensão do direito 
de licitar e contratar com esta administração por até 02 
anos. Fica desde já concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ 
o adjudicatário, em querendo, apresentar o contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais – SMA – Wa-
nderley Ap. Souza
EXTRATO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA nº 05/2020
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: contratação de grupos formais da agricultura 
familiar detentores de DAP Jurídica para aquisição de 
hortifrutigranjeiros para abastecimento das unidades esco-
lares, com dispensa de licitação, de acordo com o disposto 
no Art. 14, a Lei 11.947 de 16/07/09; Resol. 26, do FNDE, 
de 17/06/13 e Resol. n. 04 do FNDE, de 02/04/15. SMAA.
HOMOLOGO este procedimento por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade ou ilegalidade e pelo fato de não 
terem sido apresentados recursos ou impugnações. ADJU-
DICO este procedimento a favor do vencedor, a saber: 1º 
CLASSIFICADO: COOPERIOPRETO – Coop. dos Prod. 
Rurais de S. J. do Rio Preto: repolho: 37.000kg/R$ 2,79. 
SMAA. A Pedro Pezzuto Jr.
DESPACHO
DESPACHO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 
8.666/93)
Inexigibilidade Nº 15/20
Contratada: Instant Solutions Tecnologia e Informática Ltda
Objeto: Prestação dos serviços de gerenciamento, supor-
te e assistência técnica preventiva e corretiva no sistema 
telefônico do serviço de atendimento móvel de urgência 
(SAMU) Regional do município de São José do Rio Preto: 
Art. 25, I da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
DESPACHO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 
8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 63/20
Contratada: José Carlos Pinto
Objeto: Locação de imóvel situado a Rua Beny Roquet-
te, n.º 80, Jardim Alto Alegre, pelo período de 12 (doze) 
meses, destinado as instalações do Chefe da Instrução 
Do Tiro de Guerra: Art. 24, X da L.F 8.666/93. Gabinete do 
Prefeito. José Roberto Moreira
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2020
ATA Nº 0874/20
CONTRATADA: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
OBJETO: Fornecimento de saneantes, detergente e fi tas 
de reagente – Valor Unitário – Item 01 – R$490,0000- SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020
ATA Nº 0875/20
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
da REMUME – Valores Unitários – Item 07 – R$2,999, 
Item 12 – R$1,800, Item 25 – R$0,620- SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 375/2020
ATA Nº 0876/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAÚDE EIRELI
OBJETO: Fornecimento de ventiladores pulmonares no 
combate ao COVID-19 – Valores Unitários – Item 06 – 
R$200,000, Item 07 – R$200,000 - SMS – Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 375/2020
ATA Nº 0877/20
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTA-
ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS HOS-
PITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de ventiladores pulmonares no 
combate ao COVID-19 – Valores Unitários – Item 02 – 
R$195,000, Item 05 – R$185,000 - SMS – Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 372/2020
CONTRATO PRE/0135/20
CONTRATADA: AG CALDAS E SERVIÇOS LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de materiaisde iluminação de orna-
mentação natalina para decoração de natal 2020 - Item 02 
– SEMDEC – Jorge Luis de Souza – Prazo de vigência: 90 
dias. Valor Total: R$99.229,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 348/2020
ATA Nº 0878/20
CONTRATADA: ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAS 
E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI-EPP
OBJETO: Fornecimento de luvas de latex – Valor Unitá-
rio – Item 04 – R$61,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO 
DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO 
(AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA ROBERTO 
SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. 
DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitação, após análise 
do recurso administrativo e contrarrazões recursais  apresen-
tados e, do parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras 
(fl s. 2135/2136) que é utilizado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante desta decisão, resolve manter 
a decisão proferida no julgamento do dia 26/10/2020 (publi-
cado na imprensa ofi cial no dia 27/10/2020). DESPACHO DA 
AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem 
como as razões e as contrarrazões recursais, acolho e ratifi -
co integralmente o Parecer Técnico da Secretaria Municipal 
de Obras (fl s. 2135/2136) e a decisão da Comissão Muni-
cipal de Licitação, utilizando os argumentos neles expostos 
como razões de decidir, e nego provimento ao recurso admi-
nistrativo apresentado pela empresa GOMES & BENEZ EN-
GENHARIA LTDA mantendo sua inabilitação no certame lici-
tatório.  2- Publique-se por extrato para que surta os devidos 
efeitos legais, dando regular andamento ao processo licitató-
rio fi cando designado o dia 18/11/2020 às 08:15 horas para a 
sessão de abertura da proposta fi nanceira. 3 – Publique-se, 
por extrato, para conhecimento dos interessados e para que 
surta os devidos efeitos legais, dando regular andamento ao 
processo licitatório. Sergio A. Issas - Secretário Municipal 
de Obras. O inteiro teor da decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados.   
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 403/2020 – Processo n.º 
13.391/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
elétricos necessários para manutenção e conservação dos 
locais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 22/10/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: A.C. LOPES ELÉTRICA ME (itens  
5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 56); ELÉTRI-
CA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 
(itens 6, 7, 30, 32, 36, 51); FORTLUX DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI (item 48); R.D. VELANI 
ELETRICA ME (ITENS 1, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 
29, 33, 45, 47, 50, 52, 55); RIBEIRÃO CERDE IND. E COM. 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP (itens 15, 16, 18, 
31) e SUN TEC MATERIAIS EETRICOS LTDA L(itens 34, 
35). Itens 2, 3, 4, 24, 26, 28, 37, 42, 43, 49, 53 e 54: Fracas-
sados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Cléa Márcia Melara Bernardelli 
-  Secretária Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 391/2020 – Processo n.º 
13.261/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de álcool em gel e 
liquido para utilização nas unidades da secretaria Municipal 
de Assistência Social. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 19/10/2020, sendo adjudicados os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: ERICA APARECIDA DE SOUZA 
LIMA EIRELI item 3; RILLCLEAN COMERCIAL LÇTDA EPP 
itens 1 e 2. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Patricia Lisboa riberiro Bernus-
si -  Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 366/2020 – Processo n.º 
13.136/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de poste de con-
creto e tela de alambrado. Secretaria Municipal de Esportes 
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e Lazer. Sessão pública realizada on-line com início dia 
06/10/2020, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS 
E FERRAGENS LTDA item 2. O Item 1foi Fracassado. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Cléa Márcia Melara Bernardelli 
-  Secretária Municipal de Esportes e Lazer.
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° 461/2020, PROCESSO 13.729/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviço de confecção 
e instalação de placas adesivadas em quadro metalon para 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 30/11/2020, 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° 491/2020, PROCESSO 13.849/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de copos descartá-
veis e guardanapos destinados as diversas secretarias da 
Administração direta do município. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 30/11/2020, 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.565 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
DISPENSA, LEANDRO FERNANDES DO VALLE, da Fun-
ção de Assessoria Administrativa, no Gabinete da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, criada pelo 
artigo 72 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações 
posteriores, retroagindo os efeitos desta a 14 de outubro de 
2020.
PORTARIA N.º 34.566 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
DISPENSA, VERA ALICE DUARTE, da Função de Chefi a 
de Setor, no Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança, criada pelo artigo 72 
da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posterio-
res, retroagindo os efeitos desta a 14 de outubro de 2020. 
OUTROSSIM, DESIGNA, em decorrência da dispensa da 
Função de Assessoria Administrativa, publicada pela Por-
taria nº 34.565 de 12 de novembro de 2020, respeitadas 
as diretrizes da Lei Complementar Federal nº 173/2020, 
VERA ALICE DUARTE, para exercer a Função de Assesso-
ria Administrativa, no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança, criada pelo artigo 72 da 
Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 14 de outubro de 2020.
PORTARIA N.º 34.567 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de 
Chefi a de Setor, publicada pela Portaria nº 34.566 de 12 de 
novembro de 2020, respeitadas as diretrizes da Lei Com-
plementar Federal nº 173/2020, EVA SOCORRO PARRO, 
para exercer a Chefi a de Setor, no Setor de Protocolo da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
criada pelo artigo 72 da Lei Complementar n.º 230/2007 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remunera-
tória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 14 de 
outubro de 2020.
PORTARIA N.º 34.568 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, DANIELLE RIBEIRO DE PAULA para substituir 
o(a) servidor(a) SIMONE DA SILVEIRA VASCONCELOS 
BRAGA – ocupante da função de confi ança gratifi cada – 
GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença saúde, a partir de 09/11/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.728
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a situação epidemiológica atual no Muni-
cípio;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 30 de novembro de 2020 o prazo 
fi xado no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
de março de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 
18.586, de 15 de abril de 2020. 
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na Fase 
3 – cor amarela – do Plano São Paulo aprovado pelo De-
creto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado 
pelo Decreto nº 65.234, de 8 de outubro de 2020, fi ca regido 
na forma da Deliberação nº 04 do Comitê Gestor de Enfren-
tamento ao Coronavírus, e suas alterações, disponíveis no 
sítio eletrônico: https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e 
por Deliberações ulteriores do referido Comitê.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 16 de novembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1668

(De 17 de novembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, com proventos integrais, à senhora 
ARLETE MARIA SANTOS SEMINATI, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Diretor de Escola, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0326/11/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 17/11/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 
45/2020 – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 –PROC.64/2020 
Contratada: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Objeto: contratação por credenciamento de instituição 
fi nanceira para efetuar o recebimento das contas de forneci-
mento de água, esgotamento sanitário e outros documentos 
que o SeMAE venha a emitir e autorizar no padrão de guia/
convênio de arrecadação da Federação Brasileira de Bancos 
– FEBRABAN.
Valor anual estimado: R$11.355,04   Prazo: até 28.08.2025  
Data da Assinatura: 13.11.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
AVISO ÀS LICITANTES – CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 – 
PROCESSO Nº 81/2020
Objeto: ”Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços”.
Por interesse da administração, fi ca adiada sine-die a 
data de realização da Concorrência marcada para o dia 
23.11.2020.
S.J. Rio Preto, 16.11.2020 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da CL.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de 120.000 
kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 
7782-50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de 
900 kg (novecentos quilogramas) para uso na desinfecção 
do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços 
de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro lique-
feito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de proprie-
dade do SeMAE de São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020
DETENTORA DA ATA: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIEN-
TES S. A.
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 13,50. Prazo de Vigência: 
12 meses 
Data da Assinatura: 13.07.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 16.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 39/2020.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 
lonas impermeáveis.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2020
DETENTORA DA ATA: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP 
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 280,00, Item 2 R$ 
174,00, item 3 R$ 75,00, item 4 R$ 627,00, item 5 R$ 350,00 
e item 6 R$ 159,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
20.08.2020. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.

S. J. Rio Preto, 16.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS nº 06/2020 – PROC. nº 65/2020
Objeto: Acompanhamento, Inspeção, Ensaios, Testes, 
Relatórios, Atestados e ART (Anotação de Responsabilida-
de Técnica) de conformidade no processo de preparação e 
pintura de superfície de 12 (doze) reservatórios metálicos 
apoiados, sendo 11 (onze) procedimentos externos e 02 
(dois) procedimentos internos, no município de São José do 
Rio Preto - SP.
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, 
este Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, 
ADJUDICANDO o objeto à licitante QUALYEND TESTES, 
CONTROLES E TREINAMENTOS LTDA, pelo valor de R$ 
171.200,00, em razão de ter oferecido o MENOR PREÇO 
GLOBAL para execução do objeto desta licitação. S. J. Rio 
Preto 16.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.

S. J. Rio Preto 16.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
87/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 39.644.743/0001-30
Razão Social: F G LUZ BRAGA SIMONINI
CNPJ: 39.643.668/0001-92
Razão Social: J&C ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO EIRELI
CNPJ: 39.519.717/0001-80
Razão Social: AUTO CENTER DEL NERO LTDA
Conforme processamento realizado, em 16 de Novembro 
de 2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.

São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

EXTRATO: 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
05/2017/SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL FI-
LANTRÓPICO, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-
CÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O PRESENTE TEM POR OBJETO MANTER A 
INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE 
REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SER-
VIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM 
A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ 
INSERIDO, E CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO 
PREVIAMENTE DEFINIDO ENTRE AS PARTES, A FIM 
DE PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E 
DA GESTÃO HOSPITALAR DE ACORDO COM AS DIRE-
TRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA NACIONAL DE 
ATENÇÃO HOSPITALAR – PNHOSP.
VALOR: O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A EXECU-
ÇÃO DESTE TERMO ADITIVO SERÁ DE R$ 67.336.642,32 
(SESSENTA E SETE MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E 
SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E 
TRINTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME APROVAÇÃO 
NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM 13 DE OUTUBRO DE 2020.
PRAZO: PRESENTE CONVÊNIO TERÁ SUA VIGÊNCIA 
PRORROGADA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 ATÉ 30 
DE NOVEMBRO DE 2021.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, CF/1988. 
DATA DE ASSINATURA: 16 DE NOVEMBRO DE 2020..
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pela Irmandade da San-
ta Casa de Misericórdia, José Nadim Cury.

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
VAGAS POTENCIAIS - PEB I 

Remoção para o ano letivo de 2021 - Resolução SME Nº 14/2020 
Quantidade Unidade Escolar Vagas 

Potenciais 
 

1 EM A BELA ADORMECIDA 
 
1 

 
2 EM ADELAIDE KAUAM MEDINA 

 
3 

 
3 EM ADELICIO TEODORO DR 

 
2 

 
4 EM AGOSTINHO BRANDI PROF 

 
1 

 
5 EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF. 

 
1 

 
6 EM ALVARO LUIZ ANGELONI 

 
5 

 
7 EM ANA MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PAES 

 
2 

 
8 EM ANÁZIA JOSÉ BOLÇONE 

 
1 

 
9 EM ANNA MANTOVANI DE ANDRADE PROFA 

 
1 

 
10 EM ANTONIO DE PADUA PEROSA DEPUTADO 

 
1 

 
11 EM ANTONIO ESPADA FILHO PROF. DR. 

 
2 

 
12 EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES 

 
5 

 
13 EM APARECIDA HOMSI SALLES CUNHA PROF 

 
4 

 
14 EM ARLINDO DOS SANTOS DEPUTADO 

 
3 

 
15 EM BEATRIZ DE CARVALHO SEIXAS 

 
1 

 
16 EM CACHINHOS DE OURO 

 
1 

 
17 EM CARLOS MILANESI ENG 

 
1 

 
18 EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª 

 
7 

 
19 EM CASTELO DO BOSQUE 

 
1 

 
20 EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA 

 
7 

 
21 EM CELIA HOMSI DE MELO PROF 

 
1 

 
22 EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR 

 
5 

 
23 EM CHAFIC BALURA PROF 

 
5 

 
24 EM CHAPEUZINHO VERMELHO 

 
2 

 
25 EM CINDERELA 

 
1 

 
26 EM CLÓVIS SANFELICE PROF 

 
2 

 
27 EM CYRINO VAZ DE LIMA 

 
3 

 
28 EM DAISY ROLLEMBERG TREFIGLIO PROF 

 
2 

 EM DECIO MONZONI LANG  
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29 2 
 

30 EM DOM JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES 
 
3 

 
31 EM ELIZABETE CABALLERO PROFA 

 
6 

 
32 EM ELVIRA DE GUZZI RIBEIRO PROF 

 
1 

 
33 EM EZEQUIEL RAMOS PROF 

 
2 

 
34 EM FADA AZUL 

 
1 

 
35 EM FRANCISCO FELIPE CAPUTO PROF 

 
2 

 
36 EM GRÁCIA MARIA DA SILVA BORTOLETO 

 
1 

 
37 EM GUIOMAR MAIA PROFA 

 
5 

 
38 EM HALIM ATIQUE DR PROF 

 
3 

 
39 EM IEDA DE SEIXAS SOUZA 

 
2* 

 
40 EM ILDA BARBOSA DOS SANTOS 

 
1 

 
41 EM IRMÃ DULCE 

 
1 

 
42 EM IRMA MARTHA MARIA 

 
1 

 
43 EM JANDIRA CAETANO RIBEIRO 

 
3 

 
44 EM JOANA CASAGRANDE VINHA 

 
2 

 
45 EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF 

 
6 

 
46 EM JOSÉ BARBAR CURY DR 

 
1 

 
47 EM JOSÉ MARIA ROLLEMBERG SAMPAIO DR 

 
1 

 
48 EM LETICIA DI LORENZO ARROYO 

 
7 

 
49 EM LUCI APARECIDA ZAINUM HAGE 

 
3 

 
50 EM LUZIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS PROFA 

 
2 

 
51 EM LYDIA SANFELICE PROFA 

 
7 

 
52 EM MANOEL ANTUNES PROF 

 
2 

 
53 EM MARIA FARIA DE VASCONCELOS PROF 

 
1 

 
54 EM MENINO JESUS 

 
1 

 
55 EM MEU AMOR 

 
7 

 
56 EM MODESTO RODRIGUES MARQUES PROF 

 
2 

 
57 EM MÔNICA E CEBOLINHA 

 
2 

 
58 EM NEIDE EGÉA LAGUNA PROF 

 
1 

 
59 EM NEUZA CASTRO BUZZINI 

 
5 

 EM NICE BEOLCHI NUNES FERREIRA  

 

 

60 1 
 

61 EM NORBERTO BUZZINI DR 
 
1 

 
62 EM OLDEMAR STOBBE 

 
1 

 
63 EM OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA PROFA 

 
2 

 
64 EM ORLANDO GUARESCHI 

 
2 

 
65 EM OSVALDO DE CARVALHO 

 
1 

 
66 EM PANTERA COR DE ROSA 

 
2 

 
67 EM PAUL PERCY HARRIS 

 
3 

 
68 EM PAULO JOSE FROES 

 
1 

 
69 EM PRÍNCIPE ENCANTADO 

 
1 

 
70 EM REGINA MALLOUK PROF 

 
6 

 
71 EM RUBENS CINTRA DAMIAO 

 
3 

 
72 EM RUY NAZARETH DR 

 
3 

 
73 EM SILVIO BENITO MARTINI DEP 

 
2 

 
74 EM SILVIO DE MELO 

 
4 

 
75 EM TACLA SAID BENETTI 

 
3 

 
76 EM VERA 

 
1 

 
77 EM VEREADOR SÉRGIO CAMARGO 

 
3 

 
78 EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF. 

 
6 

 
79 EM WILSON ROMANO CALIL DR 

 
4 

 
80 EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª 

 
4 

 
81 EM ZILDA NATEL 

 
3 

 
TOTAL 

 
212 

    
 Poderá ocorrer fechamento de turmas. 

São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2020. 
Atenciosamente, 

Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa 
Secretária Municipal da Educação 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

VAGAS POTENCIAIS - ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO 
Remoção para o ano letivo de 2021 – Resolução SME Nº 15/2020 

DIRETOR DE ESCOLA 
Quantidade Unidade Escolar Vagas 

Potenciais 
 

1 EM ADELICIO TEODORO DR 
 

1 
 

2 EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA 
 

1 
 

3 EM LETICIA DI LORENZO ARROYO 
 

1 
 

4 EM MEU AMOR 
 

1 
 

5 EM NEUZA CASTRO BUZZINI 
 

1 
 

6 EM ORESTES QUÉRCIA DR 
 

1 
 

7 EM WILSON ROMANO CALIL DR 
 

1 
 

8 EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª 
 

1 
TOTAL  

8 
   São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2020. 

Atenciosamente, 
Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa 

Secretária Municipal da Educação 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
VAGAS POTENCIAIS - ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO 

Remoção para o ano letivo de 2021 – Resolução SME Nº 15/2020 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Quantidade Unidade Escolar Vagas 
Potenciais 

 
1 EM ADELICIO TEODORO DR 

 
1 

 
2 EM ANA MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PAES 

 
1 

 
3 EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA 

 
1 

 
4 EM IRMA MARTHA MARIA 

 
1 

 
5 EM NEIDE EGÉA LAGUNA PROF 

 
1 

 
6 EM ORLANDO GUARESCHI 

 
1 

 
7 EM SILVIO DE MELO 

 
1 

 
8 EM WILSON ROMANO CALIL DR 

 
1 

TOTAL  
8 

   São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2020. 
Atenciosamente, 

Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa 
Secretária Municipal da Educação 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

 
EDITAL N° 88/2020  
16 DE NOVEMBRO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io  das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to n o montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a  apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015 -100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que protocolo de sol icitações ,encaminhamento de documentos e 
recursos/defesa podem ser efetuados através do e -mail  semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .(  
recomendamos  confirmar o recebimento dos documentos enviados por e -mail através do 
telefone da Secretaria da Fazenda (17)  3201 -1315  ( inclusive whatsapp).  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do  art igo 46 da Lei Complementar  n°  178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io  serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n°  12.214/2004,  até a data do efet ivo pagamento.  
 

Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 
MILENA CORREA 
PEREIRA ME 3241880 19.691.532/0001-40   04/2019                

06/2019 ISSQN 

SOUZA & TORRES 
SERVICOS DE 
ENFERMAGEM LTDA ME 

3318140 22.731.645/0001-37   

02/2018               
03/2018 
04/2018 
05/2018 
06/2018 
07/2018               
09/2018 
10/2018 
11/2018 
12/2018 
02/2019 
03/2019                
04/2019 
05/2019 
06/2019 

ISSQN 

LARA DIAS CONSULTORIA 
E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL EIRELI 

3214590 18.466.637/0001-33   

01/2018                
02/2018                
03/2018                           
04/2018                

 
ISSQN 

JOAQUIM TEIXEIRA NETO 
ME 1310140 06.184.866/0001-86   

01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     

ISSQN 

 

 

09/2016    
10/2016            
11/2016 

DHEFERSON PAULA 
ASSUNCAO 34609488841 3329540 23.145.767/0001-04   

01/2019 
02/2019 
03/2019                
05/2019 
06/2019 

ISSQN 

CLINICA DOS MOTORES 
ASSISTENCIA TECNICA 
LTDA ME 

3006640 10.655.448/0001-05   

01/2016 
02/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     
10/2016            
11/2016 
12/2016 
01/2017  
09/2017                
10/2017 
11/2017 
12/2017    
01/2018            
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018 
06/2018 
07/2018 
08/2018 
10/2018 
12/2018                
01/2019                
02/2019 
03/2019                
04/2019 
05/2019 
06/2019 

ISSQN 

CABOLA INTERNET E 
TECNOLOGIA LTDA ME 3106200 13.920.275/0001-95   

07/2018 
08/2018 
09/2018 
10/2018 
11/2018 
12/2018                
01/2019                
02/2019 
03/2019                
04/2019 

 

ERICA FABIANA BERNAL 
SILVERIO ME 3215430 18.521.376/0001-07   

10/2018 
11/2018   
12/2018                

 

INDUSTRIA DE 
TRANSFORMADORES 
ELETRICOS RIO PRETO 
LTDA EPP 

3094360 13.297.679/0001-74   

08/2016 
09/2016 
05/2018               
06/2018                
08/2018                           

 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 16 de Novembro  de 2020 .  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Auditor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

09/2018     
10/2018 

 

 

 
   

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 

ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 
CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. JULIANA MARTINS SILVA FORTUNATO 331.387/0 2020-225593 
2. BRIGIDA ESTER DA SILVA VOLLET 332.996/0 2020-228533 
3. ORGANIZAÇAO & SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/C LTDA 49.047/0 2019-377024 
4. HENRIQUE SIQUEIRA DE TOLEDO BRANCO 309.302/0 2020-226467 
5. DALVA REGINA GIMENEZ FALEIROS ME 123.078/0 2019-146966 
6. MARCIA CRISTINA NUNES BARBOSA GREGORIO 313.940/0 2020-234036 
7. APARECIDA MARGARETI MENDONCA DE SOUZA 21298954843 375.340/0 2020-238439 
8. MOACIR IOCA JUNIOR 24882229846 307.518/0 2020-238736 
9. DOUGLAS DONIZETE DA SILVA MACHADO 22761991800 307.154/0 2020-238791 
10. VANESSA VIEIRA LOPES RODRIGUES 34833830850 353.311/0 2020-238793 
11. VANESSA ARANTES 36604774864 340.028/0 2020-238925 
12. DANIEL FELIPE GARCIA LOPES 22462852832 348.443/0 2020-238896 
13. MARCIO FERNANDO SAMPAIO EUGENIO 29304322847 321.577/0 2020-238960 
14. JOSE MIGUEL DOS ANJOS SERRALHERIA ME 306.062/0 2020-190416 
15. SEBASTIAO FRANCISCO SILVANO 12181020809 312.830/0 2020-204293 
16. MARIA APARECIDA MACEDO NASCIMENTO 86.861/0 2020-216783 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 16 DE NOVEMBRO DE 2020.    
  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 

Chefe - Departamento de Tributos Mobiliários 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

COXITS ALIMENTOS E 
PRATOS PRONTOS LTDA 
ME 

02022/16 
1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 

E SEIS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 000101 

EDER FERREIRA 
FERNANDES BAR E 
ROTISSERIA ME 

00475/16 
1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 

E SEIS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 000102 

F C A COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 02713/16 2.570,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E 

SETENTA REAIS) NRM-A-N 000106 

I RODRIGUES 
COMERCIO DE 
ELETRONICOS LTDA 

00945/20 
5.936,15 (CINCO MIL, NOVECENTOS E 

TRINTA E SEIS REAIS E QUINZE 
CENTAVOS) 

NRM-P-F 000020 

JULIANA MARIA DE 
ARAUJO MERCEARIA ME 00580/16 

1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 
E SEIS REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) 
NRM-A-N 000104 

K F MARTINELLI TOP 
JIAN CABELEREIROS 00887/20 3.313,20 (TRÊS MIL, TREZENTOS E 

TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) NRM-P-F 000021 

M L BARBEARIA LTDA ME 00483/16 
1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 

E SEIS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 000103 

MARCOS ANTONIO 
GLOES 00237/15 

1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 
E SEIS REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) 
NRM-M-C 000028 

NOBREZA COMERCIO DE 
PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA ME 

01608/16 7.959,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS) NRM-A-N 000105 

R P COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES EM 
TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA 

00886/20 5.522,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E 
VINTE E DOIS REAIS) NRM-P-F 000019 

REDE-RECICLA 
COMERCIAL RIO PRETO 
LTDA ME 

00159/15 
1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 

E SEIS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-M-C 000027 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ASTRA SÃO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 01147/20 AIF-S-H 000082 
FABRICA DE LATICINIOS RIACHO DOCE LTDA ME 01158/20 AIF-S-H 000088 
ROBERTA DE NADAI ME 01160/20 AIF-S-H 000091 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BUCATER & PELEGRINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 01772/16 A-S-A 000003 

 
São José do Rio Preto, 17 de Novembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

DECRETO Nº 18.728
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a situação epidemiológica atual no Muni-
cípio;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 30 de novembro de 2020 o prazo 
fi xado no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de 
março de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, 
de 15 de abril de 2020. 
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na Fase 
3 – cor amarela – do Plano São Paulo aprovado pelo De-
creto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado 
pelo Decreto nº 65.234, de 8 de outubro de 2020, fi ca regido 
na forma da Deliberação nº 04 do Comitê Gestor de Enfren-
tamento ao Coronavírus, e suas alterações, disponíveis no 
sítio eletrônico: https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e 
por Deliberações ulteriores do referido Comitê.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 16 de novembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

1 

 

DELIBERAÇÃO nº 12, de 13 de Novembro de 2020 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, após classificação do município pelo Plano São 
Paulo, como fase 3 (cor AMARELA), delibera: 

 

1. Ficam alterados, no item 8 da Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020: 
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D
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Atividades permitidas com ensino à distância e aulas presenciais 
opcionais com restrições. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO SUPERIOR
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO

85.1

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.2
85.3
85.4  

 

2. Ficam alterados os protocolos sanitários anexos I e XV da Deliberação nº4 de 15 de Setembro de 
2020.   

3. 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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2. Ficam alterados os protocolos sanitários anexos I e XV da Deliberação nº4 de 15 de Setembro de 
2020.   

3. 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. 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
17 de novembro de 2020

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. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público: 

1.9.1.1.1.  Academias, com capacidade limitada a até 30% da capacidade máxima de usuários; 

1.9.1.1.2. Ensino médio e Ensino fundamental II, com capacidade limitada a até 20% de alunos 
matriculados; 

1.9.1.1.3. Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina, com capacidade limitada a até 40% de alunos matriculados; 

1.9.1.1.4. Educação infantil, Ensino fundamental I e demais cursos do Ensino superior, com 
capacidade limitada a até 35% de alunos matriculados; 

1.9.2. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela definida no alvará do corpo de 
bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município. 

1.9.2.1. Para o cálculo do número de pessoas em cada local devem ser considerados, além da 
capacidade definida, os distanciamentos mínimos definidos nos protocolos sanitários. 

 

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 e panfletos 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 ou grupos familiares. 

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. 

2.11. A entrada em cemitérios de visitantes em número superior a 40% da capacidade e sem uso de 
máscaras.  

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

2.12.1. 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. 

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 XV 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE ENSINO 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação Profissional, Ensino de 
Arte e Cultura, Idiomas, Esporte e outras atividades de ensino) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Priorização do atendimento ao público por canais digitais. 

1.2. Realização de esclarecimentos sobre proteção contra a COVID-19 e boas práticas de higiene a todos 
os funcionários, alunos, familiares e participantes das atividades de ensino. 

1.3. Comunicação e orientação aos alunos e famílias sobre os protocolos de funcionamento com 
antecedência. 

1.4. Realização de ações permanentes de sensibilização dos estudantes.  

1.5. Ocupação ininterrupta de salas por no máximo 3 (três) horas. 

1.6. Funcionamento de laboratórios apenas para pesquisa ou para aulas dos cursos majoritariamente 
práticos. 

1.7. Realização de testes, provas, avaliações e vestibulares obedecendo-se o distanciamento mínimo e as 
demais diretrizes deste protocolo. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1.1. Permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na instituição de ensino. 

2.1.2. Consumo e compartilhamento de alimentos e bebidas nas salas, corredores e demais espaços de 
realização das atividades. 

2.1.3. Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competições e campeonatos 
esportivos.  

2.1.4. Entrada de pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora, exceto na Educação Infantil que, 
quando necessária, deve ser organizada.  

2.1.5. Atividades de práticas conjuntas que requerem proximidade entre as pessoas ou contato físico, tais 
como algumas práticas de dança, esportes ou teatro.  

2.1.6. Brinquedos trazidos de casa pelas crianças. 

2.1.7. Utilização de brinquedos que não são passíveis de higienização a cada uso. 

 

3. MONITORAMENTO DE SINTOMAS 

3.1. Inspeção na entrada e acompanhamento diário da saúde de alunos e funcionários. 
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Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL- O município de Guapiaçu torna público aos 
interessados a revogação do Pregão Presencial nº 097/2020, objeto do Processo Licitatório nº 
105/2020. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a compra de veículos, destinados ao 
Departamento de Saúde Municipal, conforme as especificações descritas no Termo de Referência 
anexo ao presente Edital. Nada mais, Guapiaçu/SP, 16 de novembro de 2020. Leandro Mariano da 
Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
Extrato de Publicação. Processo Licitatório 164/2019. Pregão Presencial 132/2019. Assunto: Julgamento de recurso e Decisão. O município de 
Guapiaçu, por meio de seu Departamento de Licitação, torna público o julgamento dos recursos apresentados pela empresa VS Card – Administradora 
de Cartões LTDA EPP (CNPJ: 09.517.584/0001-41) e BIQ Benefícios Ltda CNPJ: (07.878.237/0001-19), concluindo como improcedente os recursos. 
Declara como vencedora do certame a empresa BIQ Benefícios Ltda e a convoca para que a mesma compareça até as 17 horas do dia 20/11/2020 para 
assinatura do contrato. Nada mais, Guapiaçu/SP, 16 de novembro de 2020. Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.
Extrato de Adjudicação e Homologação. Processo Licitatório 164/2019. Pregão Presencial 132/2019. O município de Guapiaçu, por meio de seu 
Departamento de Licitação, informa a Adjudicação e a Homologação do processo licitatório 164/2019, pregão presencial 132/2019, objeto “Contratação 
de serviços de administração, interação das operações decorrentes do uso de cartão informatizado, bem como a intermediação na relação de compras 
relativas ao “Cartão Alimentação” instituído pela Lei municipal nº 1.482, de 24 de maio de 2007, na quantidade estimada de 827 beneficiários”, pelo 
valor de R$ 311.315,88 (Trezentos e onze mil, trezentos e quinze Reais e oitenta e oito centavos). Nada mais, Guapiaçu/SP, 16 de novembro de 2020. 
Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
18.672.820/0001-95, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Res. São Thomaz II”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos 
em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação 
deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
PAULO CESAR LEONARDO DOS SANTOS 23.426-65 029.398.894-30 31 15 
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3.2. Monitoramento da saúde da equipe e alunos que estiverem em quarentena por membro da equipe 
indicado pela escola.  

3.3. Realização de busca ativa de alunos faltosos para identificação de Síndrome Gripal. 

3.4. Obrigatória a notificação à Vigilância Epidemiológica de casos (alunos ou funcionários) suspeitos ou 
confirmados de síndrome gripal ou de COVID-19, inclusive os faltosos, no e-mail 
vigilancia_riopreto@yahoo.com.br. 

 

4. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

4.1. Adoção de ensino não presencial combinado ao retorno gradual das atividades presenciais. 

4.2. Organização da entrada e saída para evitar aglomerações, preferencialmente fora dos horários de 
pico do transporte público. 

4.3. Utilização do maior número possível de entradas no estabelecimento, 

4.4. Escalonamento de horários de entrada e saída  

4.5. Escalonamento de horários para liberação para o intervalo, recreio e refeições. 

4.6. Limitação de uso de salas dos professores, de reuniões e outras de apoio a número reduzido de 
pessoas, respeitando o distanciamento mínimo. 

4.7. Limitação do número de alunos nas salas, laboratórios e durante atividades físicas, fazendo rodízio 
entre grupos. 

4.8. Definição de grupos ou turmas fixas de crianças, evitando que se misturem. 

 

5. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

5.1. Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambientes, inclusive aulas práticas, 
educação física e atividades culturais.  

5.2. Utilização de marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro, em todos os locais de 
permanência fixa ou formações de filas. 

5.3. Distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público, preferencialmente com agendamento 
prévio. 

5.4. Distanciamento de 1,5 metro entre berços ou outros locais de descanso.  

 

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

6.1. Garantia de uso de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) na impossibilidade de 
distanciamento de 1,5 metro durante as atividades práticas e laboratoriais. 

6.2. Disponibilização de EPIs necessários a todos os funcionários de acordo com cada atividade realizada, 
tais como limpeza, manipulação de alimentos, manuseio de livros, entre outras. 

6.3. Fornecimento de alimentos e água potável de modo individualizado.  

6.4. Material de uso coletivo, que exija passagem ou compartilhamento entre os participantes devem ser 
evitados. 

 

7. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

7.1. Utilização de máscara dentro da instituição de ensino e em todo o percurso de casa até a instituição 
de ensino, exceto crianças de até 2 anos. 

7.2. Aferição da temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino.  

7.3. Isolamento em sala ou área específica de pessoas que apresentem sintomas até que possam voltar 
para casa. 

7.4. Indicação de funcionário como ponto de contato em cada prédio da instituição de ensino para 
sinalizar sintomas. 

7.5. Manutenção de atividades remotas para alunos e funcionários que fazem parte do grupo de risco. 

 

8. HIGIENE PESSOAL 

8.1. Incentivo constante sobre a higienização frequente e completa das mãos. 

8.2. Garantir a lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel 70% ao entrar e 
sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca, antes e após cada aula, antes das refeições ou 
após o manuseio de qualquer objeto. 

8.3. Garantir higienização das mãos após cada contato de profissionais que têm contato direto com 
crianças, principalmente após troca de fraldas, alimentação e auxílio no uso de banheiro pelas crianças. 

 

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

9.1. Higienização dos prédios, das salas de aula e das superfícies que são tocadas por muitas pessoas 
(grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada 
turno e sempre que necessário. 

9.2. Higienização de bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de cada aula, sobretudo 
de laboratórios e de outros espaços de realização de atividades práticas. 

9.3. Higienização de todos os objetos compartilhados antes do uso, inclusive objetos utilizados durante 
as aulas, oficinas e cursos. 

9.4. Higienização de brinquedos, trocador e objetos de uso comum a cada uso. 

9.5. Higienização de mamadeiras, bicos e outros utensílios utilizados pelos bebês com uso de escova 
após fervura e solução de hipoclorito de sódio. 

9.6. Evitar atividades que demandem uso de fone e ou microfone. 

9.7. Limpeza dos espaços e superfícies com intervalo de, no máximo, 3 horas. 

9.8. Remoção e descarte do lixo no mínimo três vezes ao dia. 

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

10.1. Avaliação de espaços externos e adequados para realização das aulas e cursos. 

10.2. Priorização de atividades ao ar livre. 

10.3. Manutenção dos ambientes internos bem ventilados com as janelas e portas abertas.  

10.4. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 

10.4.1. Sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos limpos, 
registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme protocolo sanitário geral 
desta deliberação.  

 

11. DIRETRIZES PARA BIBLIOTECAS 

11.1.  Manutenção de distanciamento mínimo de 1,5 metro, com demarcação de lugares de permanência. 

11.2. Disponibilização de estante ou local adequado para recebimento de material devolvido. 

11.3. Recebimento de livros sempre com luvas 

11.4. Manutenção de livros devolvidos no local destinado ao recebimento durante, no mínimo, 5 (cinco) 
dias, antes de devolvê-lo ao acervo ou novo empréstimo 

11.5. Higienização dos livros devolvidos após o período determinado com álcool 70% e papel toalha, 
descartado após o uso. 

 

12. DIRETRIZES PARA TRANSPORTE 

12.1. Adequação da lotação dos veículos de transporte, intercalando um assento ocupado e um livre. 

12.2. Orientação aos estudantes para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos veículos 
do transporte escolar. 

12.3. Realização de limpeza periódica dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, 
especialmente das superfícies comumente tocadas pelas pessoas. 

12.4. Disponibilização de álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar para que os estudantes 
possam higienizar as mãos. 

 

13. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO  

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

13.2. Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e balcões, utilizando 
sinalização no piso.  

13.3. 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. 

13.4. Priorização de refeições em embalagens individualizadas. 

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

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

13.7. 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. 

13.8. 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. 

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

13.10. Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de 
manipulação dos produtos. 

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

 

14. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

14.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

14.2. 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. 

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

14.4. Orientação aos funcionários e alunos 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. 

14.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

                                                                                                    

PORTARIA Nº 6518, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020. 
ENQUADRA a servidora do quadro efetivo, MELINA REGINA JORGE BAPTISTA, para a primeira referência do 
padrão seguinte, a que se encontra atualmente, face a aprovação da Progressão por Merecimento, surtindo 
efeitos a partir de novembro de 2020.       
VER. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

. 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 19/11/2020, quinta-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line no seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira 
convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 
instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 
convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apreciação do teor da Portaria que “Estabelece regras excepcionais sobre o controle dos 
convênios, dos contratos, dos contratos de gestão, dos termos de colaboração ou ajustes 
análogos para a prestação de serviços de saúde no SUS durante o período de 
enfrentamento ao Coronavírus – COVID no âmbito do Município de São José do Rio Preto e 
dá providências decorrentes - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2020 

 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 19/11/2020, quinta-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line no seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira 
convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 
instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 
convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apreciação do teor da Portaria que “Estabelece regras excepcionais sobre o controle dos 
convênios, dos contratos, dos contratos de gestão, dos termos de colaboração ou ajustes 
análogos para a prestação de serviços de saúde no SUS durante o período de 
enfrentamento ao Coronavírus – COVID no âmbito do Município de São José do Rio Preto e 
dá providências decorrentes - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2020 

 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. DANILO BARCELOS LEITE CAVAGNA e DINALVA 
APARECIDA DA COSTA, sendo ELE fi lho de CARLOS ALBERTO 
CAVAGNA e de EUNICE BARCELOS LEITE CAVAGNA e ELA 
fi lha de DINOVAN DIONISIO DA COSTA e de APARECIDA MARIA 
SILVA COSTA;
2. GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA e FABIANA DA 
COSTA FRANCISCO, sendo ELE fi lho de ODAIR CARLOS DE 
OLIVEIRA e de AMABILE LUCIANETTI DE OLIVEIRA e ELA fi lha 
de DIRCEU FLORIAN FRANCISCO e de LUCIMAR FERREIRA DA 
COSTA FRANCISCO;
3. FRANCISCO TEOTONIO DE ALCANTARA NETO e FA-
TIMA REGINA RODRIGUES DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
TEOTONIO DE ALCANTARA e de JOSEFA MARIA DE JESUS e 
ELA fi lha de OSVALDO RODRIGUES DA SILVA e de ODETE MA-
RIA DA SILVA;
4. EDINEI LUCAS MORELATO e KAROLINE FERREIRA 
DIAS SANTORO, sendo ELE fi lho de VANDIR MORELATO e de 
SONIA GARUTTI MORELATO e ELA fi lha de JOSENILDO DIAS 
FILHO e de PATRICIA APARECIDA FERREIRA;
5. LEANDRO CRIADO LEAL e LINDECI APOLINÁRIO DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de ROZEMIRO CARLOS LEAL e de MARIA 
DOLORES CRIADO RUIZ e ela fi lha de DAMIÃO SÉRGIO DA 
SILVA e de IVANI APOLINÁRIO DA SILVA;
6. LUÍS FERNANDO COSTA SIQUEIRA e FRANCIELE 
TIARA QUILLES, sendo ELE fi lho de ANTONIO LUÍS LOUREIRO 
SIQUEIRA e de TELMA APARECIDA FARIA COSTA e ela fi lha 
de NELSON JESUS QUILLES e de MARLI DE BRITO PEREIRA 
QUILLES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 14/11/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 

os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. SANDRO FERREIRA MACIEL e SELMA SEVERO TES-
SARO ROCHA, sendo ELE fi lho de MANOEL FERREIRA MACIEL 
SOBRINHO e de MARIA DO SOCORRO FERREIRA MACIEL e 
ELA fi lha de VALENTIM JOSÉ TESSARO e de EVA SEVERO TES-
SARO;
2. TALES HENRIQUE DA SILVEIRA e SAMARIS ÉLLEN 
RAMOS DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de EDILSON JOSÉ DA 
SILVEIRA e de SILMARA DA SILVEIRA REZENDES SILVEIRA 
e ELA fi lha de MARCOS RAMOS DE OLIVEIRA e de ADEMIRA 
ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA ; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/11/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes: 
1. EDSON FERREIRA e DEIZE MARA DOS SANTOS, sen-
do ELE fi lho de JORGE FERREIRA e de CHAFIA JABUR FERREI-
RA e ELA fi lha de MOISES CANDIDO DOS SANTOS e de BEATRIZ 
GOMES DOS SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/05/2020. 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JOÃO ALEXANDRE VAZ e JANAINA PEDROSO PEREIRA. Ele, brasileiro, natural de Ribeirão 
Grande, Estado de São Paulo, nascido aos dezenove (19) de junho de um mil novecentos e setenta e seis (1976), 
com quarenta  e quatro (44) anos de idade, raspador, solteiro, filho de PEDRO MARCELINO VAZ e de dona 
CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS VAZ. Ela, brasileira, natural de Capão Bonito, Estado de São Paulo, 
nascida aos  vinte e sete (27) de julho de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e um (41) anos 
de idade, do lar, solteira, filha de PEDRO HIGINO PEREIRA e de dona ELZA PEDROSO PEREIRA.

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, dezesseis (16) de novembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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.

JOÃO ALEXANDRE VAZ e JANAINA PEDROSO PEREIRA. Ele, brasileiro, natural de Ribeirão 
Grande, Estado de São Paulo, nascido aos dezenove (19) de junho de um mil novecentos e setenta e seis (1976), 
com quarenta  e quatro (44) anos de idade, raspador, solteiro, filho de PEDRO MARCELINO VAZ e de dona 
CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS VAZ. Ela, brasileira, natural de Capão Bonito, Estado de São Paulo, 
nascida aos  vinte e sete (27) de julho de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e um (41) anos 
de idade, do lar, solteira, filha de PEDRO HIGINO PEREIRA e de dona ELZA PEDROSO PEREIRA.

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, dezesseis (16) de novembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 19/11/2020, quinta-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line no seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira 
convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 
instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 
convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apreciação do teor da Portaria que “Estabelece regras excepcionais sobre o controle dos 
convênios, dos contratos, dos contratos de gestão, dos termos de colaboração ou ajustes 
análogos para a prestação de serviços de saúde no SUS durante o período de 
enfrentamento ao Coronavírus – COVID no âmbito do Município de São José do Rio Preto e 
dá providências decorrentes - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2020 

 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 19/11/2020, quinta-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line no seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira 
convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 
instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 
convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apreciação do teor da Portaria que “Estabelece regras excepcionais sobre o controle dos 
convênios, dos contratos, dos contratos de gestão, dos termos de colaboração ou ajustes 
análogos para a prestação de serviços de saúde no SUS durante o período de 
enfrentamento ao Coronavírus – COVID no âmbito do Município de São José do Rio Preto e 
dá providências decorrentes - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2020 

 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
VÍNCENTH BRACCIALI VIEIRA DE SOUZA e CRISTIÉLI DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileiro, auxiliar de montagem, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de junho 
de 1997, fi lho de DUMBER CIRO PEREIRA DE SOUZA e de RO-
SÂNGELA BRACCIALI VIEIRA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida em Alegrete, RS, no 
dia 08 de maio de 1996, fi lha de  e de SEBASTIANA DO AMARAL 
DOS SANTOS. 
KLEBER HENRIQUE ARAÚJO CANTALICE e LAURA ROCHA 
HENRIQUE. Ele, de nacionalidade brasileira, pizzaiolo, solteiro, 
nascido em CAMPINA GRANDE, PB, no dia 20 de agosto de 2001, 
fi lho de KLEBER GUIMARÃES CANTALICE e de JOSELANE FER-
REIRA DE ARAÚJO GUIMARÃES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
16 de abril de 2003, fi lha de FERNANDO CARLOS HENRIQUE e 
de SELMA SILVA ROCHA HENRIQUE. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
SERGIO MANOÉL DE SOUZA e ELAINE CRISTINA GO-
MES GOMES. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
divorciado, nascido em Suzanápolis, SP, no dia 06 de maio 
de 1973, residente e domiciliado a Dr. José MIlton de Freitas, 
Nº 317, Cidade Nova, São José do Rio Preto, SP, fi lho de 
APARECIDO MANOÉL DE SOUZA e de APARECIDA MEN-
DES DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de 
enfermagem, divorciada, nascida em Palestina, SP, no dia 26 
de março de 1976, residente e domiciliada a Dr. José MIlton 
de Freitas, Nº 317, Cidade Nova, São José do Rio Preto, SP, 
fi lha de MARIO GOMES DOS SANTOS e de LEIDA GOMES 
GOMES. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 07 de Novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
MATEUS HENRIQUE PINTO SOARES e LORENA LAÍS CORNIA-
NI. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de setembro de 1992, fi lho 
de ISLANDER SOARES e de LUCIA HELENA NABARRO PINTO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, manicure, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 22 de abril de 1999, fi lha de ALVARO 
CORNIANI e de ISABEL CRISTINA ZARA CORNIANI. 
ALEX DA SILVA FRAZÃO e ROBERTO CARLOS REZENDE 
GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, serviços gerais, sol-
teiro, nascido em Frutal, MG, no dia 01 de junho de 1997, fi lho de 
JOSE FRAZÃO SOBRINHO e de CLEUZA APARECIDA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, serviços gerais, solteiro, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de dezembro de 1998, 
fi lha de ANTONIO JOSE GONÇALVES e de SAMIRA PEREIRA 
REZENDE GONÇALVES. 
LUÍS OTÁVIO UMEKAWA DA SILVA e KAREN PRISCILA LOPES 
BENETTI. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de logística, sol-
teiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 11 de setembro de 1988, 
fi lho de JOSÉ GERMANO DA SILVA e de ELIANA UMEKAWA DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de março de 1983, fi lha 
de VALDIR BENETTI e de ANTONIA LOPES BENETTI. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

GIOVANNI ANTÔNIO OLIVA MAIOLINI e CAROLINE DAMAS-
CENO DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade , jornalista, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de dezembro de 
1991, residente e domiciliado a Sebastião Teixeira da Costa, Nº 80, 
Caic, São José do Rio Preto, SP, fi lho de JESUS ANTÔNIO MAIO-
LINI e de MÔNICA APARECIDA OLIVA MAIOLINI. Ela, de naciona-
lidade brasileira, professora, divorciada, nascida em Campinas, SP, 
no dia 16 de novembro de 1986, residente e domiciliada a Sebas-
tião Teixeira da Costa, Nº 80, Caic, São José do Rio Preto, SP, fi lha 
de MOACIR LUIZ DOS SANTOS e de ELISANE DAMASCENO 
DOS SANTOS. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 10 de Novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


