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CORONAVÍRUS

HB está tranquilo 
e preparado 

para surto maior, 
afirma diretor  

“Temos os casos suspeitos, 
geralmente a maior parte é 
descartada ao longo do dia ou 
no dia seguinte. Estamos com 
a situação bem tranquila e 
nos preparando para um sur-
to maior”. A declaração é do 
diretor executivo da Funfarme, 
Jorge Fares.             Pág. A5

Oito em cada dez 
pacientes com 
Síndrome Gripal 
estão curados 
Os idosos são as maiores ví-

timas da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Segundo 
levantamento da Secretaria 
Municipal de Saúde de Rio Pre-
to, 54% dos casos registrados 
na cidade são de pacientes 
nesta faixa etária. 
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Idosa de 69 anos 
é a quarta vítima 

fatal em Rio Preto
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Branco apresenta projeto 
que prorroga prazos de 
concursos por um ano

Defensoria ajuiza 
ação para levar 
água e esgoto à 
Favela da Itália
O defensor público Júlio Cé-

sar Tanone busca que a Justiça 
obrigue o Semae, no prazo de 
72h, a fornecer água de forma 
contínua aos moradores da 
ocupação, onde existem mais 
de 208 habitações precárias e 
residem 500 pessoas. 
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Carreata marca 
mais uma onda 

de protestos

Aposentada 
ganha 'festa 
a distância'  
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Divulgação

Secretarias 
entregam hoje

rotatória da 
Fernando Costa
Iniciado em julho de 2019, 

o novo dispositivo conta com 
8.360 metros quadrados. Da-
dos da Secretaria de Trânsito 
de Rio Preto indicam que pela 
rotatória passam diariamente 
17 mil veículos. 
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GCM prende 
morador de 

rua que tentou 
furtar posto
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Rodoviários 
apreendem 

450 mil maços 
de cigarros
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Divulgação

Comércio tem drive thru, 
delivery e máscaras, mas 

poucos consumidores

Divulgação
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ATUALIZAÇÕES SOBRE TRATAMENTOS DE 
REPRODUÇÃO ASSISTIDA E COVID-19

Divulgação

necessitariam com urgência da 
preservação de seus gametas 
previamente a procedimentos 
cirúrgicos ou eventual quimio-
terapia que pudesse afetar sua 
fertilidade futura. Ao mesmo 
tempo, havia outros casos sus-
ceptíveis de individualização.

Passados 30 dias, com 
novos dados sobre a Covid-19, 
reconhecendo novos cenários 
para diferentes países, regiões 
ou cidades, além da realidade 
de um período claro de extensão 
da pandemia, que a infertilida-
de é definida pela OMS como 
doença, assim como a própria 
OMS define o direito de autono-
mia dos pacientes e:

- considerando que sob a luz 
de novas evidências científicas, 
este posicionamento deverá 
seguir sendo atualizado em 
momentos sucessivos; 

- considerando que, segun-
do a literatura médica, não se 
identificou até o momento a 
presença de vírus nos gametas 
e tratos genitais masculino ou 
feminino; 

- considerando que, até o 
momento, não há evidências 
a respeito das repercussões 
do Covid-19 sobre a gestação 
inicial; 

- considerando a preocupa-
ção com relação as evidências 

08/

científicas emergentes quanto 
à possibilidade de transmissão 
vertical, isto é, da mãe para o 
bebê; 

- considerando que os servi-
ços de reprodução assistida de-
vam seguir as recomendações 
governamentais, respeitando as 
particularidades locais; 

- considerando a observação 
das medidas de distanciamento 
social, com cuidados na preser-
vação dos pacientes e equipes, 
quando da assistência; 

- considerando as condutas 
para mitigar a sobrecarga do 
sistema de saúde local; 

- considerando que o adia-
mento dos tratamentos de 
reprodução assistida abrange 
determinados casos extrema-
mente sensíveis ao tempo e, 
portanto, inadiáveis, com risco 
de condenar pessoas a uma 
infertilidade irreversível, ou seja, 
esterilidade; 

- e considerando o respeito 
à autonomia do paciente;

Recomendam que ciclos de 

Globalmente, e na América Latina não foi diferente, 
ciclos iniciados foram completados, decisões de 

congelamento tomadas, transferências discutidas e, na 
maioria das vezes, postergadas“ ”

Divulgação

 CARTA DO LEITOR

Sderlon SCARIN

“Meu amor para com Laelva” - C

-“Querida,
-“Bom é,
-“Florir tua vida
-“O amor
-“Mas---
-“Será tormento
-“Se fizer falso elemento
-“À acumular decepções,
-“Sofrer depressões---
-“Tu estás, bem, assim!

-“A mulher ama,
-“O ser, provando bom  

néctar,
-“Clama  
 -“Por mais!
-“Faz-se servil,
-“Tal sentimento escraviza!
-“Mas suaviza
-“Arestas pontiagudas,
-“Não te iludas
-“muito

-“Por um lado,
-“É prazer,
-“De outro--- enfado
-“Mas, confiante no amor-

--
-“É fácil,
-“Saudável,
-“Maleável,

-“Na mente aclarada
 -“Seja dissipada
 -“Qualquer angústia

Laelva suspirou,
-“Dizendo:
-“Isso a mim, inspirou,
-“Calí!
-“Meu amor é fiel
-“E poderia vir
-“A me nutrir---
-“Ou padecerei
-“E não prevalecer
-“À experiência

-“Nem o temo,
-“Sou mulher, e sei---
-“Há a dor, em extremo!
-“Mas o prazer
-“Tudo é, Calí,
-“A vida
-“É nutrida
-“Com o melhor prato,
-“Extrato
-“Da  felicidade

-“Tu és feliz!
-“Tens tudo,
-“O amor, à bendiz
-“E veio com tua vida,
-“Sentiste?!
-“Reflete,
-“A alma em ti, compete
-“A buscar paz

-“E faz
-“Jus a peleja!

-“Calí, muito falta
-“A me sentir verdadeira-

mente feliz,
-“Um amor a mim assalta,
-“Ficar
-“Nessa  “vivenda”,
-“Sem conhecer à uma  

pessoa!
-“A  monotomia  atordoa,
-“Tenho alimentos, conforto
-“Mas, o corpo
-“Desassossegou

-“Pesa tais palavras!
-“O terreno raciocínio
-“Que tu lavras---
-“É infecundo,
 -“Nunca será fértil
-“Para produzir valores,
-“Itens reveladores!
-“Ou  sementes  morrerão
-“E faltarão
-“Boas  colheitas

6/6/1977 -  21/9/ 1989
   A  5/10/1989 e agosto
                    De 1996

reprodução assistida possam 
ser realizados sob juízo do pro-
fissional assistente, em decisão 
compartilhada com os usuários 
do serviço, de forma persona-
lizada, fundamentados e bem 
documentados, com precau-
ção e bom-senso, evitando-se 
transferências embrionárias 
neste momento.

Concluindo, é muito impor-
tante que o profissional que 
atua na Reprodução Humana 
siga as recomendações das 
Sociedades de Reprodução 
Assistida, para que sempre 
exista o bom senso e o respaldo 
profissional.

Fonte: https://sbra.com.br/
noticias/nota-conjunta-com-a-
tualizacao-de-posicionamen-
to-sobre-a-covid-19-e-os-tra-
tamentos-de-reproducao-as-
sistida/

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges - médico gi-
necologista e obstetra, pós-
-graduado em Reprodução 
Humana.

Agora, dia 15 de abril de 
2020, foi emitida nota con-
junta com atualizações sobre 
tratamentos de reprodução 
assistida e Covid-19, trazendo 
informações complementares 
à nota emitida em 21 de mar-
ço de 2020. 

Abaixo segue nota na ínte-
gra da Sociedade Brasileira de 
Reprodução Assistida (SBRA) 
e a Red Latinoamericana de 
Reproducción Asistida – RE-
DLARA:

 Acompanhando as demais 
sociedades mundiais e face 
à presença da pandemia de 
Covid-19, emitiram comuni-
cado em 17 e 21 de março. 
Globalmente, e na América 
Latina não foi diferente, ciclos 
iniciados foram completados, 
decisões de congelamen-
to tomadas, transferências 
discutidas e, na maioria das 
vezes, postergadas.

Desde o início, enten-
demos que poderia haver 
situações a serem individu-
alizadas, como os casos on-
cológicos, em que pacientes 
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O vereador Anderson Bran-
co (PL) apresentou projeto de 
lei que prorroga por um ano o 
prazo de validade de todos os 
concursos públicos feitos pela 
Prefeitura de Rio Preto e pelas 
suas autarquias no qual o ven-
cimento se deu entre o dia 1º 
de março e 31 de dezembro 
de 2020.

Segundo o vereador, em 
decorrência da pandemia do 
coronavírus (Covid-19) os 
cronogramas iniciais feitos 
pela administração pública 
de realização de concursos e 
convocação de aprovados foi 
totalmente desfeito. Isso por-
que a prioridade no momento 

é o combate ao Covid.
“A presente propositura 

visa dar fôlego e tranquilidade 
tanto à Administração quanto 
aos concursados, para que no 
atual momento todos os esfor-
ços sejam direcionados e te-
nham como foco o combate à 
pandemia, para preservarmos 
milhões de vidas”, salienta o 
vereador em um trecho de sua 
justificava do projeto.

O parlamentar ainda colo-
ca que diante de tal situação 
o projeto tem por fim preservar 
os direitos dos candidatos já 
aprovados e dar um tempo 
para que a administração te-
nha um folego pós-pandemia 
para se organizar. 

O projeto foi protocolado 

Sérgio SAMPAIO

EFEITO CORONAVÍRUS

Bolsonaro demite Mandetta 
e convoca Nelson Teich

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou, nesta quinta-feira 
(16), o médico Nelson Teich 
como novo ministro da Saú-
de, no lugar de Luiz Henrique 
Mandetta, que ficou pouco 
mais de 16 meses no cargo. 
Teich assume o cargo em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus, que já infectou 
mais de 30 mil pessoas no 
país, levando mais de 1,9 mil 
pacientes a óbito. 

Em um pronunciamento 
no Palácio do Planalto, ao 
lado do novo auxiliar, Bolso-
naro ressaltou que é preciso 
combinar o combate à doença 
com a recuperação econômi-
ca e garantia de empregos, e 
defendeu uma descontuidade 
gradativa do isolamento social 
em vigor em todo o país. 

“O que eu conversei com o 
doutor Nelson é que gradativa-

mente nós temos que abrir o 
emprego no Brasil. Essa gran-
de massa de humildes não 
tem como ficar presa dentro 
de casa, e o que é pior, quan-
do voltar, não ter emprego. E o 
governo não tem como manter 
esse auxílio emergencial e ou-
tras ações por muito tempo”, 
afirmou. 

De acordo com Bolsonaro, 
houve um “divórcio consen-
sual” entre ele e Mandetta, 
e destacou que o ex-ministro 
“se prontificou a participar de 
uma transição a mais tranquila 
possível, com a maior riqueza 
de detalhes que se possa 
oferecer”. 

Em seu discurso após o 
presidente, Nelson Teich disse 
que não haverá uma definição 
“brusca ou radical” sobre a 
questão das diretrizes para 
o isolamento social, mas 
enfatizou que a pasta deve 
tomar decisões com base em 

Sérgio SAMPAIO

Branco quer prorrogar prazos de concursos 
públicos por um ano em Rio Preto

Na tarde desta quinta-
-feira (16), mais uma vez 
um grupo de manifestantes 
promoveu uma carreata no 
qual reforçam o pedido de 
reabertura do comércio em 
geral de Rio Preto. 

Os alvos dos protestos, 
novamente, foram o gover-
nador João Doria (PSDB) 
e o prefeito Edinho Araújo 
(MDB).

A carreata percorreu di-
versas ruas da cidade e 
mais uma vez focou o bu-
zinaço quando passou em 
frente do prédio da Pre-
feitura, na Avenida Alberto 
Andaló. 

Como das outras vezes, 
a carreata foi convocada 
pelas redes sociais e não 
tem autoria. Outros protes-
tos estão programados para 
acontecer dia sim, dia não. 

Manifestantes 
fazem nova 

carreta contra 
governador 
e prefeito

Sérgio SAMPAIO

Discorda
O presidente do MDB, Pe-

dro Nimer, disse que discorda 
da proposta do deputado 
Mário Heringer, PDT-MG, que, 
por causa da pandemia, de-
fende a prorrogação do prazo 
de filiação partidária para 
candidatura eleitoral até 31 
de outubro. A janela aberta 
pela Justiça Eleitoral expirou 
no dia 4 de abril. Nimer diz 
que a pandemia não afetou 
em nada as filiações partidá-
rias, com o objetivo de formar 
a chapa de pré-candidatos a 
vereador. “O que a gente tinha 
de fazer já foi feito”, ressaltou 
o emedebista.

Gostaram
A medida adotada pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) para 

flexibilizar o funcionamento do comércio parece que agradou 
os comerciantes. Aos poucos a situação vai se normalizando, 
porém, o secretário da Saúde, Aldenis Borim, sabe que não 
pode baixar a guarda. As ações de combate à pandemia con-
tinuam e a equipe da saúde espera contar com o apoio da 
população. É que de um lado tem alguém com febre e tosse, 
e na outra ponta empresas querendo trabalhar para gerar 
emprego e renda. 

Bingo
Como o governador João Doria (PSDB) está sendo 

bombardeado nas redes sociais por causa das medidas 
restritivas para controlar o coronavírus, experts em polí-
tica dizem que isso poderá prejudicar o desempenho do 
vereador Renato Pupo, na disputa pela Prefeitura. Como 
é do partido do governador, as críticas, segundo eles, 
poderiam atingir também o desempenho do tucano Pupo 
nas urnas.  Agora, tudo depende da evolução do controle 
da pandemia. Se o governador for bem-sucedido, bingo.

Achatar
O cientista Miguel Nico-

lelis disse que, enquanto a 
curva ascendente da con-
taminação de pessoas pelo 
coronavírus não achatar, 
o único meio eficaz para 
não ser infectado pela 
covid-19, é o isolamento 
social. “Se a curva não 
achatar, o Brasil não dá 
conta”, diz, se referindo 
ao número de casos que 
poderá ser estratosférico. 
Neste caso, Nicolelis aler-
ta que nenhum outro país 
vai ajudar o Brasil neste 
momento. É que boa parte 
enfrenta o mesmo proble-
ma, inclusive os Estados 
Unidos, o mais atingido.

Fundo do baú
A força da pandemia provocada pelo vírus chinês é tão 

contundente que a mídia em geral quase que não divulga 
nada sobre outros males que atingem o povo brasileiro: 
dengue, chicungunha, zica e picada de escorpião. Outro 
problema que o povo precisa ficar atento é com a ação 
devastadora de madeireiros, garimpeiros e grileiros na sel-
va amazônica. Sem o trabalho da mídia - com a leniência 
do governo federal – eles atuam à vontade. Ah, o caso 
Marielle Franco também está no fundo do baú.

Feriados
O deputado Gilson Marques (Novo-SC) apresentou 

projeto que permite a antecipação ou cancelamento de 
feriados nacionais diante de grandes catástrofes, como 
é a pandemia provocada pelo coronavírus. Apenas o 
Natal e o Ano Novo não poderão ser antecipados ou 
cancelados. O deputado avalia que a proposta pode ser 
uma ferramenta para o governo lidar com a quarente-
na, como a atual para controlar o vírus. A decisão, no 
entanto, será do presidente da República, governadores 
e prefeitos. 

 Violência
O deputado estadual Delegado Olim (PP) falou sobre o 

aumento da violência doméstica por causa da quarentena. 
“As pessoas estão dentro de casa e a violência doméstica 
aumentou”, diz. “Eles não perdoam nem as crianças, nem 
as mulheres”, acrescentou. As delegacias, segundo ele, es-
tão vazias. As pessoas estão fazendo boletins de ocorrência 
eletrônico.  “Caiu o número dos crimes, visto que nem ladrão 
sai às ruas com esse coronavírus”. Até ladrão é consciente. 
Fica em casa para não contrair o vírus.

O vereador Branco é autor da proposta de prorrogação

Divulgação

informações mais detalhadas 
sobre o avanço da pandemia 
no país. Nesse contexto, ele 
defendeu um amplo programa 
de testagem para a covid-19 e 
ressaltou que está completa-
mente alinhado ao presidente 
Jair Bolsonaro, na perspectiva 
de retomar a normalidade do 
país o mais breve possível.  

“Existe um alinhamento 
completo aqui, entre mim e 
o presidente, e todo o grupo 
do ministério, e que realmen-
te o que a gente está aqui 
fazendo é trabalhar para que 
a sociedade retome cada vez 
mais rápido uma vida normal”, 
disse. 

Governo Municipal – O 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
não quis se pronunciar sobre a 
saída de Mandetta, e sobre o 
novo ministro o prefeito divul-
gou um nota “Desejo sucesso 
ao novo ministro da Saúde, 
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Equilíbrio
O presidente Rodrigo Maia defendeu a 

busca de um texto de equilíbrio entre Câmara 
e o Senado sobre a ajuda emergencial aos 
estados e aos municípios, já aprovada pelos 
deputados. Segundo ele, se o Senado esque-
cer a proposta da Câmara e apresentar outro 
texto, pode gerar um impasse e comprometer 
a gestão, prejudicando toda a sociedade. 
Para Maia, não há outra saída que não seja 
a recomposição das perdas de arrecadação 
do ICMS e do ISS. “A perda da arrecadação 
do ISS será dramática se nada for feito”, diz.

Nelson Teich, anunciado hoje 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro. Que tenha serenidade e 
trabalhe com empenho para 
diminuir o sofrimento dos 
brasileiros neste momento de 
pandemia. Ao ex-ministro Luiz 
Henrique Mandetta, temos a 
certeza de que realizou um 
trabalho bem feito, cumprindo 
suas funções com profissiona-
lismo e ética”.

Governo Paulista - O go-
vernador de São Paulo, João 
Dória (PSDB), disse que a 
troca é uma “perda para o 
Brasil” e desejou sorte ao novo 
ministro, recomendando que  
“siga procedimentos técnicos 
e atenda às recomendações 
da OMS”. Eduardo Leite, go-
vernador do Rio Grande do 
Sul, lamentou a saída de quem 
“coordenou com competência 
a política de enfrentamento à 
covid-19”.  

nesta quinta-feira (16) e deve 
ser lido na próxima sessão or-
dinária dia 23 e posteriormen-
te encaminhado às comissões 
permanentes da Câmara de 
Rio Preto.

Segundo o vereador, são 
três concursos pendentes 
que ainda têm aprovados 
para serem chamados são 
eles: um da Educação para a 
contratação de professores, 
um da Saúde de Agentes de 
Saúde e o último do Semae 
(Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto).

“Em um ano atípico nin-
guém esperava devido essa 
epidemia do Coronavírus te-
mos que defender a popula-
ção”, salientou o vereador.

O novo ministro Nelson Teich

ANDALÓ
Divulgação

Mais um protesto ontem
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Após 48h, flexibilização ainda não 
mostra resultados para comerciantes

Com dois dias pós-mudan-
ças importantes em Rio Preto 
que dizem respeito ao quem 
pode ou não pode abrir dos 
estabelecimentos comerciais 
considerados não essenciais 
a procura por parte do consu-
midor em geral está baixa no 
que diz respeito a área central 
da cidade (Calçadão). 

Observou-se no Calçadão e 
ruas adjacentes um movimen-
to tímido e o que se vê são 
diversos trabalhadores com 
algumas lojas onde estão aten-
dendo por drive thru e outros 
tantos estabelecimentos que 
abriram uma das portas e fize-
ram um bloqueio para atender 
os clientes que passam pelo 
local sem que os mesmos pos-
sam entrar nas lojas, conforme 
determina as atuais normativas 
de combate ao Covid-19. 

Os drives thru improvisa-
dos na via pública feitos na 
quarta-feira (15) por alguns 
comerciantes desaparece-
ram nesta quinta-feira (16). 
Em muitos casos os lojistas 
colocaram cartazes nas suas 
frentes falando sobre a forma 
de atendimento.

No que diz respeito a esse 
tipo de atendimento o presi-
dente do Sincomércio (Sindica-
to do Comércio Varejista de Rio 
Preto), Ricardo Arroyo, disse 
que o comerciante ainda está 
preocupado e com dúvidas 
sobre esse sistema. 

“A adesão ao drive thru 
ainda é pequena”, salientou 
Arroyo.

Ele destacou que as vendas 
são irrisórias, mas melhor isso 
do que nada. 

O sindicato ainda continua 
cobrando a reabertura de todo 
comércio no próximo dia 23. 

A entidade encaminhou um 
pedido neste sentido para o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
e ao governador João Doria 
(PSDB).

O sistema de drive thru foi 
divulgado na última terça-feira 
(14) durante a live da Prefeitu-
ra que teve a participação do 
presidente da Acirp (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Rio Preto), Kelvin Kaiser, e 
da representante da vigilância 
sanitária, Mirian Wowk.

Os setores liberados pelo 
novo decreto 18.586/2020 
que regrou 21 tipos de ativi-
dades são: 

• Óticas e lojas de produtos 
ortopédicos e similares;

• Bancas de revistas e 
jornais;

• Escritórios de advocacia, 
contabilidade e imobiliárias 
(estas terão o acesso restrito);

• Lojas de materiais de 
construção;

• Lavanderias
• Barbearias e cabeleireiros 

com limitações (por meio de 
agendamento de clientes e uso 
obrigatório de máscaras espe-
ciais N 95 pelos atendentes);

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Sergio SAMPAIO

MOVIMENTO TÍMIDO

Fluxo de consumidores, ontem, 
no Calçadão rio-pretense foi bastante 
fraco, contrariando expectativa de 
comerciantes

No primeiro dia de en-
trega do Cartão Alimen-
tação Merenda feito pela 
Prefeitura de Cedral  nesta 
quinta-feira (16) 95% dos 
1.704 beneficiados retiram 
o cartão magnético.  

O Cartão-Merenda é no 
valor de R$ 70 e o crédito 
será concedido mensal-
mente enquanto durar a 
suspensão das aulas, em 
decorrência da pandemia 
do Covid-19. 

O prefeito Paulo Ricardo 
Beolchi de Lucas (Janjão) 
afirmou que a medida foi 
tomada para atender uma 
demanda apresentada pe-
los alunos por conta da 
suspensão das aulas.

Isabella Munhoz Facio, a 
coordenadora de Ensino do 
município, relembra que o 
cartão-merenda está sendo 

concedido individualmente 
a cada aluno, possuindo 
um crédito de R$ 70, valor 
equivalente a um mês de 
merenda. E que os 5% res-
tantes dos cartões devem ser 
entregues nesta sexta-feira 
(17) no período da tarde nas 
escolas onde os alunos estão 
matriculados.

Kit escolar – aprovei-
tando a ida dos pais ou res-
ponsáveis às escolas foram 
entregues os kits de uni-
formes escolares. “Além do 
cartão alimentação, os pais 
ou responsáveis dos alunos 
que ainda não receberam os 
uniformes vão também retirar 
os kits para quando as aulas 
voltarem, receber orientações 
sobre as atividades pedagó-
gicas durante este período, e 
aproveitamos também para 
entregar os ovos de Páscoa”, 
finalizou Janjão.

Prefeitura de Cedral 
entrega 95% dos 
Cartões-Merenda

Sérgio SAMPAIO

Pai de aluno recebeu kit e o cartão-merenda

Divulgação

Educação começa a entrega de materiais 
impressos para alunos da rede municipal

O material é o 
mesmo que foi 
disponibilizado 
esta semana 

on-line

A Secretaria de Educação de 
Rio Preto deu início nesta quinta 
(16) à entrega do material im-
presso didático do programa Rio 
Preto Educ Ação para os pais e 
responsáveis alunos da rede mu-
nicipal de ensino que não tem 
acesso à internet.  O material é 
o mesmo que foi disponibilizado 
esta semana on-line por meio 
do site (https://digital.educacao.
riopreto.br/ ) 

O projeto lançado na sema-
na passada propõe atividades 
a serem desenvolvidas com as 
crianças durante este período 
sem aulas por conta da pande-
mia de coronavírus (Covid-19).

No material tanto on-line 
quando impresso há orientações 

para atividades com crianças 
a partir de 4 anos de idade 
— quando tem início o ensino 
obrigatório — até o 9º ano do 
ensino fundamental.

Foi feita uma parceria do 
município com a Undime (União 
Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação) que produziu 

matérias que foram adaptadas e 
ganharam novos conteúdos que 
se enquadram com a realidade 
do ensino desenvolvido pela rede 
municipal. Para a confecção 
deste material, a Prefeitura fez 
uma parceria com o governo do 
Estado.

O programa Educ Ação vai 
atender cerca de 30 mil crianças 
e adolescentes da rede munici-
pal de ensino, porém os mate-
riais são de livre acesso por meio 
do site da Educação Digital. 

A entrega do material impres-
so continua nesta sexta-feira 
(17) e acontece nas escolas 
onde os alunos estão matricu-
lados, os pais ou responsáveis 
devem buscar informações do 
horário de funcionamento as 
próprias unidades. 

Sérgio SAMPAIO

O governador João Doria 
anunciou nesta quinta-feira 
(16) a distribuição de kits com 
material impresso contendo 
apostilas de matemática e lín-
gua portuguesa, gibis da Turma 
da Mônica, livros paradidáticos 
e manual de orientações às 
famílias e do Centro de Mídias 
da Educação de São Paulo 
(CMSP). A entrega ocorrerá a 
partir do dia 27 de abril.

Além de ser um material 
de estudos aos alunos, os kits 
contemplam informações tam-
bém aos pais e responsáveis 
sobre como estudar em casa 
no período de suspensão das 
aulas presenciais. 

Cada aluno dos anos finais 
do ensino fundamental e do 
ensino médio receberá um kit 
com quatro apostilas: de língua 
portuguesa, de matemática, 
com orientações gerais e so-
bre a utilização do Centro de 
Mídias SP. Serão impressos 13 
milhões de materiais.

Já os alunos dos anos ini-
ciais do ensino fundamental 
receberão kit com quatro apos-
tilas, além de um livro, um gibi 
da Turma da Mônica e uma 
ficha de leitura cada. Ao todo, 
são 1,2 milhão de unidades de 
livros e gibis.

Os kits serão disponibiliza-
dos nas escolas e os alunos 
deverão retirá-los por meio de 
um escalonamento, a partir do 
dia 27 de abril, a ser organi-
zado pelas Seduc e Diretorias 
de Ensino para que não haja 
aglomerações.

“O objetivo é ajudar famílias 
e alunos durante este período, 
para que sigam aprendendo 
mesmo em casa e se mante-
nham motivados a estudar”, 
destaca o Secretário de Estado 
de Educação, Rossieli Soares.

Distribuição  - Os kits serão 
disponibilizados nas escolas e 
os alunos deverão retirá-los por 
meio de um escalonamento, 
a partir do dia 27 de abril, a 
ser organizado pelas Seduc e 
Diretorias de Ensino para que 
não haja aglomerações.

Estado vai 
distribuir kit 
escolar para 

alunos da rede a 
partir do dia 27

• Todos os comércios de 
alimentos: bares, lanchonetes e 
restaurantes (com atendimento 
presidencial, mas sem consumo 
no local);

• Hotéis;
• Estacionamentos;
• Produtos Agropecuários;
• Consultórios e serviços 

odontológicos;
• Assistência Técnica de 

produtos eletrônicos;
• Comércio de peças e 

acessórios para carros, motos 
e bicicletas.

As empresas que reabriram 
são obrigadas a fornecer aos 
seus funcionários máscaras de 
tecido ou descartáveis, regrar 
os distanciamento das pessoas 
dentro do estabelecimento em 
1,5 metro dentre as pessoas, 
fornecer álcool em gel 70 para 
uso dos clientes e dos funcio-
nários e ainda assegurar que os 
clientes só adentrem os estabe-
lecimentos usando máscaras.

PROGRAMA

Comércio de Olímpia pode 
ter fila com até dez pessoas

Os comerciantes de Olímpia 
estão seguindo novas orienta-
ções em relação ao funciona-
mento do comércio durante a 
pandemia. A intenção principal 
é focar no atendimento individu-
alizado para minimizar os riscos 
de contaminação e oferecer os 
serviços com mais segurança.

A primeira alteração é a 
autorização para abertura das 
lojas de autopeças e acessórios, 
regulamentado pelo Decreto 
7.754/2020. Desta forma, o 
novo segmento passa a poder 
operar com atendimento presen-
cial juntamente com as ativida-
des liberadas anteriormente, nas 
áreas de saúde, alimentação, 
agropecuária, construção civil e 
lojas de material em geral, ser-
viços mecânicos, abastecimento 
básico (água mineral, combustí-
vel, gás), entre outras.

A novidade do decreto é que 
para estabelecimentos com filas 
externas de atendimento, como 
bancos, lotéricas, financeiras, e, 
correlatos, deverá ser respeitada 

a distância mínima de 2 metros 
lineares entre as pessoas, sendo 
o numero máximo de 10 pessoas 
na fila, evitando-se aglomeração. 
A fiscalização de todas as ativida-
des continuará sendo feita pela 
Polícia Militar, Guarda Municipal 
e servidores da Prefeitura.

“Está sendo ótimo essa nova 
forma que foi implantada, a 
gente conversou bastante en-
tre os comerciantes. Estamos 
conseguindo fazer as vendas, 
estamos conseguindo atender. 
Os clientes não estão achando 
ruim porque podem vir até a 
porta da loja fazer sua compra 
ou esperar dentro do carro que a 
gente faz a entrega. Estamos fa-
zendo também entrega na casa 

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

da pessoa. Está bem melhor 
do que fechado. As vendas não 
estão 100% como antes, mas 
está bom. Está ajudando muito 
o comércio. Outras cidades ainda 
estão com o comércio fechado e 
se pudesse como aqui ia ajudar 
muito”, declarou a empresária 
Driele Cassilhas, proprietária de 
loja de roupas na cidade.

Os estabelecimentos comer-
ciais que explorem atividades de 
salões de beleza, barbearias e 
salões de cabeleireiros (as), bem 
como os profissionais liberais 
terão suas atividades laborais 
permitidas, desde que as exe-
cutem de forma individualizada, 
com horários pré-agendados e 
com portas fechadas.

A novidade do decreto é que para 
estabelecimentos com filas externas de 
atendimento, como bancos, lotéricas, 

financeiras, e, correlatos, deverá ser respeitada 
a distância mínima de 2 metros lineares entre 

as pessoas, sendo o numero máximo de 10 
pessoas na fila, evitando-se aglomeração

RESTRIÇÃO POR CONTA DA PANDEMIA

13 MILHÕES

Salões de Beleza têm que 
se adaptarem para atender 

Dentre as atividades que pu-
deram voltar a funcionar com o 
decreto municipal 18.586/2020 
estão os salões de beleza que, 
ao contrário de outros setores, 
voltou a todo vapor, apesar das 
restrições impostas para o seu 
funcionamento.

O exemplo disto é um salão 
de beleza localizado na área 
central de Rio Preto que fica 
nas proximidades do Calçadão, 
onde no primeiro dia do retorno 
que foi nesta quinta-feira (16) 
as vagas de atendimento foram 
preenchidas rapidamente. 

Segundo Carla Cristina Luvi-

za, proprietária do salão, são 30 
funcionários que estão fazendo 
rodizio. Antes da pandemia eles 
atendiam cerca de 200 clientes 
agora por conta das restrições a 
média caiu para 50. 

“Antes uma única profissional 
podia atender até três clientes 
ao mesmo tempo. Agora isso 
não vai poder mais acontecer”, 
salientou Carla.

Neste período fechado ela 
afirmou que diariamente recebia 
mensagens de clientes pergun-
tado sobre quando o salão iria 
voltar a funcionar  e as mesmas 
se mostravam ansiosas para 
poderem utilizar o serviço assim 
que voltasse. 

Inicialmente a franquia que 
ela faz parte os atendimentos 
eram feitos apenas por ordem 
de chegada e não agendamento, 
mas para cumprir a determinação 
disponibilizou uma linha telefone 
e em pouco tempo a agenda de 
atendimento foi fechada. 

Ela se diz otimista mesmo 
tendo que ter que reduzir a ca-
pacidade de atendimento para 
cumprir as determinações do 
novo decreto.  

Todos os funcionários esta-
vam usando máscaras e álcool 
em gel 70 estava disponível para 
clientes e funcionários, além do 
distanciamento entre um profis-
sional e outro. 

Sérgio SAMPAIO

Da REDAÇÃO
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Cerca de 83% dos pacientes 
com SRAG já foram curados

A Prefeitura de São José 
do Rio Preto, por meio da 
Secretaria de Saúde, divulgou 
na live desta quinta-feira (16) 
os dados da Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG). 
Foram 215 casos notificados, 
sendo que 179 já tiveram 
alta hospitalar (equivalente a 
83%). Os outros 36 pacientes 
seguem internados, sendo 19 
em UTI e 17 em enfermaria.

Segundo os dados, os 
mais velhos são os mais 
atingidos pela SRAG, sendo 
que 54% dos casos foram 
diagnosticados em idosos 
com mais de 60 anos. As 
pessoas com idades entre 
20 e 59 anos representam 
28% dos casos. Outro dado 
relevante é de que 12% das 
SRAG foram confirmadas po-
sitivas para Covid-19, sendo 
no total 26 pessoas. Destas, 

oito foram para UTI, sendo 
seis em ventilação mecânica. 
Outras 18 foram internadas 
na enfermaria.

Segundo a gerente da 
Vigilância Epidemiológica 
de Rio Preto, Andreia Negri, 
responsável pela atualização 
dos números nesta quinta-
-feira (16), os problemas 
respiratórios mais sérios estão 
demandando maior tempo em 
UTI’s. “Os pacientes entram 
na UTI e não saem em um dia, 
dois ou três. A estimativa do 
Ministério da Saúde de per-
manecerem de 15 a 20 dias 
tem se confirmado”, explicou.

A Secretaria de Saúde 
também divulgou os dados de 
síndromes gripais. Foram 165 
novas notificações, sendo 
54% de mulheres e 46% de 
homens. O grupo mais atingi-
do são os que estão entre 20 
e 59 anos, que representam 
68,5% dos casos.

Vinícius LIMA

“Estamos com a situação bem 
tranquila”, diz diretor da Funfarme

O diretor executivo da Fun-
farme (Fundação Faculdade 
Regional de Medicina), Jorge 
Fares, tranquilizou a população 
em relação à pandemia do coro-
navírus e os casos atendidos no 
Hospital de Base em Rio Preto 
por meio de um vídeo nesta 
quinta-feira (16). 

De acordo com ele, o HB 
tem atualmente seis pacientes 
internados, sendo dois na UTI 
e quatro na enfermaria. Além 
disso, a instituição não registrou 
nenhum óbito até o momento. O 
HCM (Hospital da Criança e Ma-
ternidade) segue sem nenhum 
paciente internado.

No vídeo, Fares afirmou que 
a situação é tranquila até o 
momento. “Temos os casos sus-
peitos, geralmente a maior parte 
é descartada ao longo do dia ou 
no dia seguinte. Então, estamos 
com a situação bem tranquila e 

nos preparando para um surto 
maior. A instituição fez todo um 
fluxo de preparo e a situação 
continua tranquilizadora”, disse.

Fares também elogiou a fle-
xibilização da prefeitura de Rio 
Preto na reabertura do comércio. 

“O motivo principal do fe-
chamento foi para o sistema de 
saúde se preparar e acredito que 
já estamos razoavelmente bem 

para doentes, idosos, hiperten-
sos e diabéticos saírem pra rua. 
Tem que continua tomando os 
cuidados, como usar máscara e 
lavar as mãos. Vamos ter bom 
senso”, afirmou.

Rio Preto registra 64 casos 
de Covid-19 confirmados até o 
momento. Durante a live realiza-
da pela Prefeitura nesta quinta-
-feira (16), o médico virologista 
Mauricio Nogueira, membro co-
mitê gestor de enfrentamento ao 
coronavírus, também ressaltou a 
importância da manutenção do 
isolamento. 

“A nossa mensagem do co-
mitê é de que o isolamento é 
necessário. Recomendamos 
que o cidadão de Rio Preto, que 
não tenha atividades urgentes, 
permaneça em casa. Gostaria 
de deixar claro que essa situação 
está longe de ser resolvida. Esta-
mos vivendo uma crise mundial 
e ela ainda não atingiu o ápice 
no nosso município. Continuem 
o isolamento”, comentou.

Vinícius LIMA

preparados para o aumento da 
demanda. O Hospital de Base se 
organizou ao longo desses quase 
30 dias”, comentou.

Apesar da liberação parcial 
no comércio, Fares afirma que 
pessoas do grupo de risco ainda 
devem seguir o isolamento. 

“A população tem que estar 
atenta que essa flexibilização 
ainda é com controle. Não é 

Segundo Fares, o HB se prepara para um surto maior

Divulgação

HOSPITAL DE BASE

NOVO CORONAVÍRUS

O Sistema de Monitoramento 
Inteligente (SIMI-SP) do Governo 
de São Paulo revelou que o per-
centual de isolamento social em 
São José do Rio Preto foi de 43% 
na quarta-feira (15), dois pontos 
percentuais a menos do que no 
dia anterior. No estado de São 
Paulo, a média foi de 50%.

De acordo com o coordenador 
do Centro de Contingência do co-
ronavírus em São Paulo, o médico 
infectologista David Uip, a adesão 
ideal para controlar a dissemina-
ção da COVID-19 é de 70%.

Se a taxa continuar baixa, o 
número de leitos disponíveis no 
sistema de saúde não será sufi-
ciente para atender a população. 
O governador João Doria reforça 
o pedido para que a maioria da 
população reduza drasticamente 
a circulação nas ruas para redu-
zir a velocidade de contágio do 
coronavírus.

“Quero pedir à população 
que tome cuidado e atenda à 
orientação do isolamento social. 
É fundamental que a população 
tenha solidariedade. Cada pes-
soa que desnecessariamente 
se aglutina ou agrupa em algum 
lugar está colocando em risco 
a sua própria vida e as de seus 
familiares, vizinhos e outras pes-
soas. O coronavírus não escolhe 
classe social, ele atinge a todos. 
Em São Paulo, seguimos o que 
a medicina e seus especialistas 
recomendam. Se não tivermos a 
colaboração da maioria, muitos 
vão sofrer e perder suas vidas”, 
disse Doria.

A central de inteligência ana-
lisa os dados de telefonia móvel 
para indicar tendências de deslo-
camento e apontar a eficácia das 
medidas de isolamento social. 

Isolamento 
social diminui 
em Rio Preto

Da REPORTAGEM

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemiológica 
do Departamento de Saúde, infor-
ma que foi confirmado o 7º caso 
positivo de Coronavírus (Covid-19) 
no município.

Essa confirmação é de um 
homem, de 32 anos, profissional 
de saúde, que teve febre, perda 
do olfato e do paladar e procurou 
atendimento médico. Devido aos 
sintomas passou a ser acompa-
nhado e mantido em isolamento 
domiciliar. Ele se recupera bem. A 
assessoria também esclarece que 
o homem trabalha em Rio Preto.

Nesta quinta-feira (16), o mu-
nicípio contabiliza 85 notificações, 
7 positivos, 59 negativos e 19 
aguardando resultado.

A Prefeitura reforçou a ne-
cessidade da população verificar 
o decreto nº 5.637 que trata da 
prorrogação da quarentena até o 
dia 22 de abril e continuar man-
tendo o isolamento social.

Mirassol 
confirma 7º caso 

de Covid-19

A Defensoria Pública ajuizou 
ação civil pública com o pedido 
de liminar para garantir aos 
moradores da Favela da Vila 
Itália o fornecimento de água 
e o tratamento de esgoto que 
deverá ser feito ambos pelo 
Semae (Serviço Municipal de 
Água e Esgoto) durante o perí-
odo que durar a pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

O defensor público Júlio 
César Tanone busca que a 
Justiça obrigue o Semae, no 
prazo de 72 horas, a promover 
o fornecimento de água de for-
ma contínua aos moradores da 
ocupação, onde existem mais 
de 208 habitações precárias e 
residem cerca de 500 pessoas. 

Além da água, o defensor 
quer soluções adequadas a 
serem trazidas por técnicos 
da área de saneamento para 
a implantação de serviço de 
coleta e tratamento de esgo-
to da localidade. E com isso 
cobrando também melhorias 
da pavimentação e drenagem 
da favela. 

“Como a forma de preven-
ção, controle e tratamento 
do Covid-19 tem sido a ma-
nutenção de higiene e acom-
panhamento, simultâneo, de 
orientações do poder público 
e pesquisadores, em meio ao 
isolamento social, moradores 
(as) de assentamentos pre-
cários, pessoas com risco de 
corte do serviço ou, em espe-
cial, aquelas que já vivenciam 
interrupção/ausência de liga-
ção da prestação do serviço de 
água potável, se apresentam 
como as principais vítimas dos 

Em ação, Defensoria cobra água e esgoto 
para a Vila Itália durante pandemia

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

200 FAMÍLIAS

Atualmente, mais de 
200 famílias vivem na Fa-
vela da Vila Itália, em Rio 
Preto 

Idosa de 69 anos é a quarta vítima 
fatal e Rio Preto chega a 64 casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (16) o quarto 
óbito por coronavírus na 
cidade.

A vítima é uma mulher de 
69 anos, que residia no mu-
nicípio, com comorbidades. 
Estava internada em UTI. 

Ela foi hospitalizada no 
dia 6 de abril e o óbito ocor-
reu ontem. Rio Preto está 
com 64 casos positivos para 
o novo coronavírus. 

A Pasta informou ain-
da que recebeu mais 326 
notificações, passando de 
1.678 para 2.004. As sus-
peitas descartadas subiram 
de 666 para 782.

Em investigação, há 102 

Daniele JAMMAL
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casos nesta quinta, contra 
63 anteontem. 

Os diagnósticos de Sín-
drome Gripal subiram de 
891 para 1.056, sendo 
que 54% das vítimas são do 
sexo feminino.

Conforme o boletim epi-
demiológico, os pacientes 
curados e liberados para 
isolamento domiciliar são 
29, até o momento.

Vítima foi hospi-
talizada no dia 6 de 

abril e o óbito ocorreu 
ontem, segundo infor-
mações da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Ela estava na UTI e 
tinha comorbidades 

efeitos mais graves da doença 
epidemiológica em andamen-
to”, ressaltou o defensor.

Saúde – A Defensoria em 
outra ação civil pública pro-
posta, também com pedido de 
liminar, pede a implementação 
de política pública que garanta 
alternativas de transporte se-
guro para todos os pacientes 
moradores de Rio Preto com 
doenças graves em tratamento 

contínuo como, por exemplo, 
hemodiálise, imunoterapia 
ou quimioterapia, bem como 
gestantes. 

O objetivo é que esse trans-
porte seria servido durante o 
período que durar a pandemia 
de Covid. 

O Ministério da Saúde e 
Organização Mundial da Saúde 
orienta que essas pessoas se 
afastem de transporte coletivo 
e por conta disso busca com 

ação junto ao poder público 
municipal que indique e via-
bilize soluções alternativas 
para atender estes pacientes 
e pessoas. 

“Trata-se de discussão 
quanto ao descumprimento di-
reto de normas constitucionais 
e do princípio da prioridade dos 
direitos ora tutelados e que, em 
caso de demora, em prejuízo da 
vida e da saúde de centenas de 
pacientes que dependem do 

SUS e do transporte público. 
Tal prejuízo decorre do fato de 
que são pessoas debilitadas e 
contam com altíssimo risco de 
contágio durante o transporte 
público e desenvolvimento de 
sintomas graves que podem 
levá-las à morte”, finalizou 
Tanone.

Vinte e seis pessoas que 
contraíram o Covid-19 fo-
ram internadas, sendo oito 
em UTIs (seis em ventilação 
mecânica). 

Dezenove já tiveram alta, 
uma permanece em enfer-
maria e seis na Unidade de 
Terapia Intensiva.

Há um óbito em investiga-
ção. Outras 21 mortes foram 
descartadas para o vírus.

Arquivo DHOJE
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Nova rotatória da Fernando 
Costa será entregue hoje

As secretarias de Obras e 
Trânsito e Transportes entre-
gam oficialmente aos motoris-
tas nesta sexta-feira, dia 17, 
a partir das 7 horas, a nova 
rotatória que interliga as ave-
nidas Avenida Fernando Costa 
e Avenida Dr. Antônio Tavares 
Pereira Lima.

Iniciada em julho de 2019, 
o novo dispositivo conta com 
8.360 metros quadrados e foi 
projetada, segundo a Prefeitu-
ra, “para dar maior fluidez ao 
trânsito do local, considerado 
um dos grandes gargalos da 
cidade”.

Dados da Secretaria de 
Trânsito de Rio Preto indicam 
que pela rotatória passam 
diariamente 17 mil veículos. 
Foram instaladas duas lom-
bofaixas, toda sinalização 
horizontal, vertical passeios e 
iluminação pública. Agora são 
quatro faixas de rolamento.

As lombofaixas estão loca-
lizadas no sentido da Avenida 
Antônio Tavares e outra na 
entrada da própria Avenida 
Fernando Costa, sentido Ro-
dovia Assis Chateaubriand.

As duas lombafaixas foram 
implantadas para facilitar a 
passagem dos pedestres e 
a redução da velocidade dos 
veículos.

“Era um gargalo, agora tem 
quatro faixas de rolamento. Te-
oricamente são duas pra ficar 
rotacionando e duas para sair 
da rotatória. Saída tanto para 
a Antônio Tavares com sentido 
para a Assis Chateaubriand, 
como duas saídas para o 
bairro. Vai facilitar muito”, ex-
plica o secretário de Trânsito, 
Amaury Hernandes.

Paralelamente à constru-
ção da rotatória, a Prefeitura 
ampliou todo o sistema de 
drenagem da região. 

Uma das redes, inclusive, 
vai até próximo ao estádio 
Teixeirão o que permitiu au-
mentar a captação de água 
de chuva. Anteriormente as 
redes eram insuficientes para 
a drenagem no local.

A obra de drenagem iniciou 
na avenida Dr. Fernando Costa 
e seguiu até a frente da rua 
Atlântica. 

Foram implantados 1.000 
metros de tubulação de con-
creto, de diferentes diâme-
tros, e da complementação 
do revestimento do canal de 
concreto para escoamento 
das águas pluviais.

Serão vários os benefícios 
como, por exemplo, maior 
segurança aos motoristas e 
pedestres, com maior fluidez 
do tráfego e solução de dre-
nagem no local que apresen-
tava alagamentos durante os 
períodos de chuva.

A obra teve custo de R$ 
4.479.495,08. A empresa 
vencedora da licitação foi a 
Constroeste Construtora e 
Participações LTDA.

Responsabilidade 
ambiental

Para a realização da obra 
foi necessária a supressão de 
27 árvores, em compensa-
ção serão replantadas outras 
1.464 espécies no local da 
obra, no Instituto Florestal e 
outra parte em áreas verdes 
da cidade, como praças e 
parques. 

A autorização para a su-
pressão da vegetação foi dada 
pela Cetesb.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Dados da Secretaria de 
Trânsito de Rio Preto in-
dicam que pela rotatória 
passam diariamente 17 
mil veículos

PRF apreende 450 mil 
maços de cigarros 

Aproximadamente 450 mil 
maços de cigarros foram apre-
endidos por policiais militares 
rodoviários, na manhã desta 
quinta-feira, dia 16, durante 
patrulhamento de rotina na 

rodovia Dr. Otaviano Cardoso 
Filho (SP-461), em Nhande-
ara. A carga contrabandeada 
estava dentro de dois semir-
reboques de um caminhão 
com os eixos abaixados. O 
caminhoneiro foi preso em 
flagrante. 

Daniele JAMMAL

Uma vendedora, de 28 
anos, moradora no Jardim 
Maria Lúcia, ficou ferida, 
por volta das 14 horas desta 
quarta-feira, depois que a 
Honda CG 160 em que esta-
va foi ‘fechada’ pelo condutor 
de outra motocicleta, uma 
Honda Falcon preta.

O acidente aconteceu 
no cruzamento das ruas 
Prudente de Moraes e XV de 
Novembro, na área central 
de Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima tran-
sitava pela Prudente em dire-
ção à avenida Alberto Andaló 

Colisão entre 
motos no Centro 
de Rio Preto fere 

vendedora

Motociclista foi socorrida pelo Resgate até a UPA 

Divulgação

‘Ladrão do Fiesta verde’ é preso com 
droga pelo Baep após furtar casas 

Durante patrulhamento 
de rotina no Jardim Paraíso, 
na manhã desta quarta-
-feira, policiais militares do 
Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) viram 
um Ford Fiesta, de cor ver-
de, que teria sido usado em 
diversos furtos a residência 
na Região Norte da cidade.

A guarnição viu dois ho-
mens perto do carro que ao 
serem abordados indicaram 
que o proprietário era o ele-
tricista R.J.C., 33, morador 
no Jaguaré, o qual estaria 
em um estabelecimento 
comercial frequentado por 
profissionais do sexo.

No local, os pms en-
contraram o suspeito, com 
quem nada de ilícito foi 
achado. Indagado sobre o 

automóvel, informou que 
estava em nome de sua 
esposa.

Questionado sobre os 
furtos, o acusado teria con-
fessado os crimes. Durante 
revista no veículo, os poli-
ciais apreenderam um ta-
blete de maconha embaixo 
do banco do motorista.

À PM, ele admitiu que 
iria revender o entorpecen-
te, não revelando o fornece-
dor, valor pago e por quanto 
iria comercializar a droga.

O Fiesta foi apreendido 
e levado para o pátio em 
Tanabi. A maconha foi apre-
sentada no Plantão Policial.

Na Central de Flagran-
tes, C. teve a prisão con-
firmada por tráfico, sendo 
transferido para a cadeia 
de trânsito da DIG/Deic 
rio-pretense.

Daniele JAMMAL

Marceneiro tenta se passar por menor 
para fugir de flagrante de tráfico

Após receberem uma infor-
mação de um pedestre de que 
havia um homem traficando 
em um prédio de conjunto 
habitacional, na Vila Toninho, 
em Rio Preto, policiais militares 
do Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) foram até 
o local, por volta das 14 horas 
desta quarta-feira.

Quando a viatura chegou 
no endereço, o suspeito, um 

marceneiro, de 18 anos, saiu 
correndo e subiu para seu 
apartamento.

Os pms entraram no imóvel, 
cuja porta estava aberta, e 
encontraram o jovem acompa-
nhado de sua namorada, menor 
de idade.

Ele negou a traficância, mas 
ao revistarem o apartamento 
os pms encontraram atrás da 
gaveta de uma cômoda um 
tijolo de maconha. Além disso, 
foram apreendidos R$ 198, ba-

Daniele JAMMAL lança de precisão e uma faca de 
cozinha com resquício de droga.

Para tentar escapar da pri-
são, o acusado deu outro nome 
e alegou ser adolescente. Na 
delegacia de plantão, a iden-
tidade verdadeira do jovem foi 
descoberta e, posteriormente, 
confirmada pela sua mãe.

O entorpecente e demais ob-
jetos foram apresentados na Cen-
tral de Flagrantes. O marceneiro 
deve aguardar decisão judicial na 
cadeia de trânsito da DIG/Deic.

Divulgação

Baep fez o flagrante

Morador de rua vai para a cadeia 
ao furtar posto abandonado

Guardas civis municipais 
estavam na base da corporação, 
no Parque Rio Preto, às 12h40 
desta quarta-feira, quando fo-
ram acionados por um popular 
de que havia um homem furtan-
do um posto de combustíveis 
desativado no cruzamento das 
avenidas Antônio Marques dos 
Santos e Philadelpho Gouvea 
Neto.

Segundo o porta-voz da 
GCM, Roger Assis, quando 
a guarnição chegou no local 
encontrou o morador de rua 
R.R.S., 40, dentro do lava-jato 
empurrando um carrinho ver-
melho com uma peça grande 
sobre ele.

Ao ver os gcms, o acusado 
tentou fugir, sendo abordado 
aproximadamente 60 metros à 
frente. Na mochila que carrega-
va havia alicate, arco de serra, 

uma alavanca e dois cadeados 
abertos.

Foram apreendidos no carri-
nho um condensador de câmara 
fria, fios, quadro elétrico e me-
tais sanitários.

Aos guardas, S. afirmou que 
foi chamado por um homem 
para praticar o crime. Ele não 

Daniele JAMMAL

forneceu detalhes sobre a iden-
tidade desse suposto receptador.

Os objetos foram apreendi-
dos e, na Central de Flagrantes, 
o indiciado teve a prisão por furto 
qualificado confirmada. S. deve 
aguardar audiência de custódia 
na carceragem da DIG/Deic rio-
-pretense.

GCM apresentou objetos furtados no Plantão Policial

Divulgação/GCM

VILA TONINHO

TENTOU FUGIR REGIÃO NORTE

CONTRABANDO
FABIANA MARTINS – Falecida no 

dia 15/04/2020 aos 43 anos de idade. 
Era solteira, deixando as fi lhas: Luana 
e Letícia. Sepultamento ocorreu no dia 
16/04/2020 às 11h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

SEBASTIÃO GARCIA SOBRINHO – 
Falecido no dia 16/04/2020 aos 85 anos 
de idade. Era viúvo de Luzia José Garcia, 
deixando os filhos: Cleuza, Cleonice, 
Claudecir, Nilton e Clislei. Sepultamento 
ocorreu no dia 16/04/2020 às 14h30, 
saindo do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

APARECIDA DONIZETI COUTINHO 
DE SOUZA – Falecida no dia 15/04/2020. 
Era casada com Gilberto Bento de Souza. 
Sepultamento ocorreu no dia 16/04/2020 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

LUZIA LANIS ROMERO – Falecida no 
dia 16/04/2020 aos 81 anos de idade. 
Era casada com Waldemar Ruiz Romero, 
deixando os fi lhos: Lourival, Osvaldo, José, 
Diva e Hugo. Sepultamento ocorreu no 
dia 16/04/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

Dois moradores de rua, de 
36 e 42 anos, foram presos em 
flagrante, por furto qualificado, 
na tarde desta quarta-feira, em 
um supermercado desativado no 
cruzamento das ruas Redentora 
e General Glicério.

Conforme a Polícia Militar, 
uma denúncia anônima alertou 
uma guarnição que fazia patru-
lhamento na área central de que 
dois homens estavam dentro do 
estabelecimento comercial, no 
bairro Redentora.

Quando a viatura chegou 
no endereço encontrou um dos 
suspeitos do lado de fora, perto 
da entrada, cuja porta de vidro 
foi danificada na fechadura, e o 
cúmplice na parte interna, em-
purrando um carrinho de com-
pras, onde estavam 23 tigelas.

Ao lado, foram apreendidos 
dois evaporadores de ar-con-
dicionado. À PM, os suspeitos 
confessaram que são depen-
dentes químicos e iriam vender 
os objetos para comprarem 
entorpecentes.

Usuários furtam 
tigelas e peças de 
ar-condicionado 

e parou no semáforo na XV.
Quando o sinal ficou ver-

de, o motociclista desco-
nhecido passou na frente e 
fez conversão à esquerda, 
derrubando a jovem da sua 

moto.
Ele fugiu sem prestar so-

corro. A vendedora foi socor-
rida pela Unidade de Resgate 
do Corpo de Bombeiros até a 
UPA Tangará.

Daniele JAMMAL
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Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE O PROCESSO 
LICITATORIO 13/2020 NA MODALIDADE PREGAO PRESEN-
CIAL 13/2020, COM REALIZAÇAO PARA AS 13:00 DO DIA 17 DE 
ABRIL DE 2020, EM VIRTUDE DE FALHAS NA ELABORAÇAO DO 
EDITAL E DISPONIBILIZAÇAO TARDIA DO MESMO, RESOLVE 
REVOGAR O REFERIDO CERTAME - JOAO CARLOS FERNAN-
DES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 16 DE MARÇO 
DE 2020.

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 – PROCESSO Nº 7162/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação para o fornecimento de Solução de Segurança, baseada 
em Appliance de Next Generation Firewall (NGFW), com gerência 
centralizada e emissão de relatórios, incluindo o licenciamento, as-
sistência e suporte técnico especializado, com garantia pelo período 
de 36 (trinta e seis) meses, contemplando os serviços de instalação, 
confi guração, migração e operação assistida, e ainda, treinamento 
com conteúdo ofi cial da solução. 
Sessão pública realizada online no dia 26/03/2020, sendo adjudica-
do o objeto à empresa: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. Fernan-
do Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
006/2020 – PROCESSO Nº 7162/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020 – João Pereira Curado 
Junior – Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)

CONTRATO Nº: 010/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Griffon Brasil Assessoria Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em captação de 
leitura e envio de recortes eletrônicos de diários ofi ciais, visando o 
fornecimento de intimações/publicações em nome da CONTRATAN-
TE.
VALOR: R$ 2.229,83 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e oiten-
ta e três centavos)
VIGÊNCIA: 02 de maio de 2020 a 01 de maio de 2021. 
DATA DO CONTRATO: 08 de abril de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 16 de abril de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

COMUNICADO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020  
E DA CONSULTA PÚBLICA Nº 02/2020

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - 
ARTESP e o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP comunicam aos usuários 
e agentes do setor, bem como aos demais interessados, que realizará Audiência Pública para 
apresentação do projeto de concessão para a prestação dos serviços públicos de operação, 
manutenção, exploração e ampliação da infraestrutura aeroportuária de vinte e dois aeroportos da 
atual rede estadual sob gestão e operação do DAESP.

Em razão das restrições normativas impostas pela pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, que 
atualmente impedem eventos com aglomeração de pessoas em qualquer número, a Audiência 
Pública acontecerá no dia 12 de maio de 2020, às 15 horas, em ambiente virtual. Para participar da 
audiência, os interessados deverão seguir o regulamento publicado no site da ARTESP  
(www.artesp.sp.gov.br >> menu Transparência >> Audiências e Consultas Públicas).

Comunicamos, ainda, que está aberta a Consulta Pública nº 02/2020, sobre os documentos do 
referido Projeto de Concessão dos Aeroportos. A Consulta Pública tem por objetivo colher 
informações e sugestões que subsidiarão a modelagem do Projeto, permitindo que os interessados 
encaminhem suas contribuições a respeito das minutas de edital, contrato e seus anexos, bem 
como seus pedidos de esclarecimentos a respeito dos documentos apresentados.

As informações sobre o projeto de concessão, bem como regulamento e forma de participação na 
Consulta Pública estarão disponíveis no site da ARTESP (http://www.artesp.sp.gov.br) a partir de  
17 de abril de 2020. As contribuições poderão ser encaminhadas no período entre 17 de abril e  
21 de maio de 2020.

DECLARAÇÕES

d_ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2.020, empreitada do Tipo Menor 
Preço, com critério de julgamento menor preço por item, que objetiva registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições DE AGENTE ANTI-EROSÃO (ENRIJECEDOR E ESTABELIZANTE 
QUIMICO DE SOLO IN SITU, COM PROPRIEDADE IMPERMEABILIZANTE, 100% 
AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, NÃO SULFONADO E MONOCOMPONENTE), FICANDO SOB-
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA TODAS AS DESPESAS DE ANÁLISE DO SOLO E 
READEQUAÇÃO DO MESMO PARA CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO BEM COMO COM A 
MAO DE OBRA E MAQUINARIOS NECESSARIOS PARA A APLICAÇÃO DO PRODUTO SÃO DE 
TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS AO CINDESP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS. 

                                     Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 30 de abril de 2.020, 
sendo que os envelopes serão recebidos No Protocolo da Prefeitura Municipal de Balsamo - SP 
até as 11h00min horas, e sua abertura se dará as 14h00min horas do mesmo dia, na sala da 
Seção de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4.140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o 
Edital com seus anexos que determinam as condições deste certame encontram-se à disposição 
dos interessados no endereço acima, podendo ser retirado gratuitamente. 

 

                          São José do Rio Preto - SP, 16 de abril de 2.020. 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

Editais de
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Em isolamento social, idosa ganha ‘visita 
surpresa’ no aniversário de 81 anos

Em tempo de pandemia e 
isolamento social se reinven-
tar tem sido a melhor alterna-
tiva. E foi se reinventando que 
a família de Aparecida Covello, 
moradora de Olímpia, fez de 
seu aniversário um dia ainda 
mais especial.

A aposentada está se-
guindo todas as normas de 
segurança, estando em isola-
mento social e no dia 14 de 
abril, terça-feira, completou 
81 anos. Seus familiares não 
deixaram a data passar em 
branco.

Eles aproveitaram a oca-
sião e se reuniram em frente 
ao prédio onde dona Apa-
recida mora e fizeram uma 

comemoração a distância, 
cantando parabéns, com 
balões e claro muita alegria.

“Tomamos iniciativa de 
comemorar o aniversário dela 
desta forma, pois estamos em 
tempo de pandemia e estão 
em isolamento social desde 
o início, seguindo todas as 
restrições. E ela, por ser uma 
pessoa muito festiva, sempre 
fez questão de comemorar 
datas importantes com seus 
familiares e amigos. Acha-
mos que teríamos que fazer 
algo para alegrar esse dia tão 
importante para todos nós”, 
destaca Silvana, filha da apo-
sentada.

E acrescenta que “a so-
lução foi essa. Todos que 
tiveram condição de vir, vie-
ram para cantar o parabéns 

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

e soltar balões de gás. Os que 
estavam distante ou grupo de 
risco, assim fizeram virtual-
mente deixando seu carinho a 
ela. Somos uma família bem 
numerosa, sendo seis filhos, 
mas teve a participação tam-
bém de todos os familiares, 
irmãos, netos e bisnetos. Ela 
ficou muito feliz e emocionada 
com a surpresa”.

Já a aniversariante ressalta 
como foi importante receber 
este carinho. “Fiquei muito 
feliz, minha vontade era poder 
abraçar cada um pessoal-
mente, mas sei que não é o 
momento. Foi uma grande 
surpresa, pois eu não esperava 
que isso iria acontecer. Senti 
muita emoção pelo carinho de 
cada um que esteve lá”, frisa 
dona Aparecida. Familiares da aposentada comemoraram a data de uma forma especial por causa da pandemia

Divulgação

OPORTUNIDADES Balcão de empregos 
oferece 59 vagas 

O Balcão de Empre-
gos de Rio Preto desta 
quinta-feira (16) ofere-
ceu 59 vagas. 

Entre elas: técnico de 
instalação de TV a cabo/
internet (8), operador de 
máquinas (5), call center 
vendedor (4), corretor de 
imóveis (2), dentista (2) 

e oficial de manutenção.
Os interessados po-

dem se cadastrar por 
meio do site riopreto.sp.
gov.br/balcaoempregos. 

Por ele, os traba-
lhadores podem enviar 
currículos e se candida-
tarem às vagas, assim 
como os contratantes 
podem anunciar as opor-
tunidades.

Vinicius LIMA 

Divulgação
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APLAUSO

Pela minha ótica, fez bem e agiu com responsabilidade e zelo, 
o prefeito Edinho Araújo, ao afrouxar aos poucos as amarras do 
rígido distanciamento social que havia imposto aos rio-pretenses, 
permitindo a reabertura do comércio com acuidade e obedecendo 
aos mais exigentes protocolos, seguindo determinação do 
secretário municipal da Saúde, o médico Aldenis Borim e sua 
equipe. Tudo feito com a necessária cautela para que amanhã a 
pandemia não exploda na cidade e ele acabe sendo acusado de 
ter sido relapso. Afinal, num estalar de dedos, fomos mergulhados 
num tsunami desesperador, sem saber para onde ir e onde era o 
fim do túnel. Aplauso vibrante ao secretário Aldenis Borim que, 
com pulso firme e o total apoio do prefeito, soube conduzir– e 
continua sabendo conduzir- cada passo dos trabalhos para 
segurar no laço a proliferação da pandemia, revertendo a ação, 
graças a uma equipe de centenas de profissionais abnegados, 
que compõem a autoridade sanitária, para que a população 
não ensandeça. No embate contra a pandemia, com um vírus 
traiçoeiro e invisível conspirando contra nós, é importante que 
os cidadãos tenham tranquilidade, e essa atuação junto aos 
nosocômios, seus diretores, médicos e enfermeiros, ao que 
parece, tem sido satisfatória, demonstrando que vamos vencer 
essa batalha com galhardia. Não é fácil exigir um isolamento social 
para quem precisa de seu trabalho para sobreviver. É diferente 
para quem desfruta de uma reserva financeira, tem uma boa 
aposentadoria, está garantido por um bom salário de funcionário 
público e no fim do mês o dinheiro para pagar suas contas. Mas 
para mais de 80% da população que depende de seu trabalho 
para comprar o leite de suas crianças, cada dia sem trabalhar 
se transforma num pesadelo desesperador capaz de desafiar a 
qualquer custo a orientação da Organização Mundial da Saúde. 
Para essa gente, cada dia é um leão a ser morto. Não há dúvida 
de que, prejuízos, são infinitamente menores que a perda de 
vidas, mas equacionar as duas coisas têm sido um dilema não só 
conosco, com nosso vizinho, com a população de nossa cidade, 
mas no mundo inteiro. Pelo que foi feito até agora, já faz o prefeito, 
o secretário Aldenis Borim e toda a equipe merecedores de um 
reconhecimento da cidade, por enfrentar com tranquilidade e 
pulso firme os inimigos dessa guerra.  

ANIVERSÁRIOS

Esses, os aniversariantes da semana: 17, sexta-feira: Gerson 
Souza Lima, Binha Casseb, Lena Casseb, Zilá Zangerolami Garcia, 
Alberto Terassolo Júnior, Yone Apratti Barbato, Marino Manella, 
Rodrigo José Ramalho. 18, sábado: 1882 - nasceu em Taubaté, 
o ativista e escritor José Bento Renato Monteiro Lobato, que 
morreu em São Paulo em 1948, aos 66 anos; Dia Mundial do 
Livro Infantil, Dia do Livro, Sandra Spotti, Ana Maria Lorga,Ary 
Attab Filho, Eleonor Bassitt Ferreira, Fernando Vilela Salis, Homar 
Cais, Cesar Augusto Bragada, Waldyr Grisi Menezes, Paulo André 
Zerati Monteiro, ator Antônio Fagundes (71), atriz e apresentadora 
Adriane Galisteu (47). 19, domingo: Dia do Índio, Dia de Santo 
Expedito, 1886-nasceu em Recife o poeta e crítico literário Manuel 
Bandeira, que morreu no Rio de Janeiro em 1958, aos 86 anos; 
em 1882-nasceu em São Borja, o ex-presidente do Brasil, Getúlio 
Vargas, que morreu no Rio de Janeiro em 1954, aos 72 anos; 
Marcelo Truzzi Otero, Jordão da Silva Reis Neto, cantor Roberto 
Carlos (79), Osvaldo Miura, Eliane Lucatto, João Flávio Bassitt, 
José Roberto da Costa, João Carlos Anacleto. 20, segunda-feira: 
Dia do Diplomata, Vavá Curti, Jorge Bassitt, Wandinho Vilela, 
Arian Oliani Silva, senador pernambucano Roberto Freire (78), 
Guilherme Medeiros, Milton Luís Homsi. 21, terça-feira: Dia 
de Tiradentes, aniversário de Brasília, Dia da Latinidade, Dia da 
Polícia Civil, Dia do Metalúrgico, 1985 - morreu Tancredo Neves, 
Célia Cabrera Pereira, Luiz Tavares, Ana Cláudia Lemos Tavares, 
Antônio Carreras, Rainha Elizabeth II (94), José Gustavo Arroyo 
Barbosa, Angélica Caparroz Lopes, Patricia Mello, Paulo Colombo, 
Milton Hage. 22, quarta-feira: 1500-Descobrimento do Brasil, 
Dia da Força Aérea Brasileira, Flavia  Tajara Sinibaldi, Benedito Luís 
Feres, Quirino Mendes Neto, Rea Sílvia Simardi, Jack Nicholson( 
83), Mercedes Bianchi Sangaletti. 23, quinta-feira: Dia de São 
Jorge, Dia Mundial do Escoteiro, 1564 -nasceu em Statford-upon-
Avon, na Inglaterra, o escritor William Shakespeare que morreu 
em sua cidade natal em 1616, aos 52 anos; nasceu no Rio de 
Janeiro em 1987, Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como 
Pixinguinha, um dos maiores compositores brasileiros, flautista, 
maestro e arranjador, que morreu no Rio em 1973, aos 76 anos; 
Nelson Washington Marques Pereira, Fernanda Trabulsi, Marly 
Arroyo dos Santos Antunes, Aluísio José Gallo, Ana Maria Gottardi, 
Jorge Ben Jor, Léo Jaime, Marco Aurélio D’Amico, Ângela Cristina 
Pivotto Cabrera Mano, Roberto Braga Lima, Sérgio Approbato 
Machado Júnior, Viviane Topdjian Fleury.

Arthur e Júlia Bresser com o netinho Antônio, filho de 
Delminho e Maria Júlia Bresser Serrano, que dia 5 de 

abril comemorou 8 meses

São José do Rio Preto, sexta-feira 
17 de abril de 2020

FIQUE EM CASA II 

Depois de amanha, isto é, no domingo, 19 de abril, quando 
completa 79 anos, o rei Roberto Carlos vai fazer uma live. O 
cantor está preparando um repertório que terá duração de 45 
minutos, segundo a assessoria. A transmissão ao vivo será no 
início da noite em seu canal no YouTube e as três primeiras 
músicas também serão transmitidas simultaneamente pela TV 
Globo. O horário exato, até o momento em que fechávamos essa 
edição, não havia sido divulgado.

FIQUE EM CASA I

Patrocinada pela OMS, acontece amanhã, 18, um evento 
histórico com os maiores talentos da música mundial. É a live, 
com curadoria de Lady Gaga, que reunirá Stevie Wonder, Maluma, 
Paul McCartney, Billie Eilish, John Legend, Eddie Vedder e Elton 
John, entre outros. No Brasil, o evento terá início às 16 horas 
(horário de Brasília), será transmitido integral e simultaneamente 
pelo canal Multishow (no canal no YouTube também) e pela 
Globoplay. Posteriormente, a Globo deve exibir o evento já 
editado.

NOME 

Confirmando furo dado aqui 
e no meu blog: Adibinho 
Muanis será o novo editor-
chefe do Diário da Região, 
substituindo Miltinho Rodrigues 
que ocupou o posto durante 
quase 30 anos. Adibinho, 
como é chamado pelos amigos, 
é um profissional de escol, 
competente e elegante. Desta 
coluna, os cumprimentos.

Vamos juntos #LutarContraACrise

    Um dos principais nomes da 
literatura policial brasileira, o 
escritor Ruben Fonseca, Prêmio 
Camões em 2003, morreu 
quarta-feira, dia 15, no Rio, aos 
94 anos, vítima de um enfarte.

    Além de Rubem Fonseca, outra 
grande perda na área da cultura e 
artes: Rubinho Barsotti, fundador 
do Zimbo Trio, que já tocou com 
Elis Regina, Dick Farney e Elizeth 
Cardoso, e, ao longo da carreira 
com mestres Oscar Peterson e 
Tommy Flanagan, Joe Pass, Stan 
Getz e Gato Barbieri.

      Dois restaurantes que estão 
fazendo enorme sucesso nesses 
dias, enviando seus pratos por 
delivery, são o Cantinella e a 
Churrascaria Gaúcha. Não estão 
vencendo o número de pedidos, 
mas mantêm a alta qualidade de 
seus pratos.
  
    Além da loja de equipamentos 
hospitalares, a Riomédica está 
expandindo e abriu no andar 
térreo do prédio da telefônica, 
em frente ao Forum, mais uma 
unidade, essa para suplementos 
alimentares.

* 

* 

* 

* 
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2464/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por terem 
depositado, lançado entulhos ou dejetos de qualquer espécie de 
veículos em logradouros públicos ou particulares, nos termos do 
Anexo I da L.M. nº 9393/2004 e decreto municipal nº 12765/2005, 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SIDNEY JOSÉ LANJONI
COMP: 
CORR: SIDNEY JOSÉ LANJONI
CAD Nº: 219850000 
MULTA Nº: 51288
END: R PEDRO PALOTTA, 100, BAIRRO: JD. MARACANÃ
NOME: SIDNEY JOSÉ LANJONI
COMP: 
CORR: SIDNEY JOSÉ LANJONI
CAD Nº: 219849000 
MULTA Nº: 51287
END: R PEDRO PALOTTA, 100, BAIRRO: JD. MARACANÃ
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                     
Inspetor Fiscal de Posturas                                                    

EDITAL n° 2465/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes do presen-
te Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não 
terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL ABANDONADO E OU 
EM ESTADO DE ABANDONO, dentro do prazo estipulado por lei 
e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMP: ADILSON AGOSTINHO DO PATROCINIO
CORR: ADILSON AGOSTINHO DO PATROCINIO
CAD Nº: 239340000
MULTA Nº: 51399
END: R. ADEMIR SCHIAVINATO, QD 10, LOTE 09, BAIRRO: RES. 
NATO VETORASSO
NOME: ADELIA FERNANDES GARCON
COMP: 
CORR: ADELIA FERNANDES GARCON
CAD Nº: 420070000
MULTA Nº: 51369
END: R. JOÃO URIAS GOMES, 401, QD 22-T, LOTE 12P/, BAIR-
RO: VILA TONINHO
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
COMP: W I M PALKA REFRIGERAÇÃO ME
CORR: WIM PALKA E CIA LTDA.
CAD Nº: 421141000
MULTA Nº: 51364
END: AV TANCREDO NEVES, 240, QD. H, LOTE 22-23, BAIRRO: 
MINIDIST. IND. TANCREDO NEVES
NOME: ORLANDO ZANARDO ESPOLIO
COMP: 
CORR: ORLANDO ZANARDO ESPOLIO
CAD Nº: 400521000
MULTA Nº: 51365
END: R. REGENTE FEIJÓ, 373, QD. 03, LOTE BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: RODNEI LUCIANO VERALDI CORREA
COMP: 
CORR: RODNEI LUCIANO VERALDI CORREA
CAD Nº: 421064000
MULTA Nº: 51363 
END: R. JOSÉ FELIX FRAGOSO, 634, QD 02-T, LOTE 06, BAIR-
RO: VILA TONINHO
NOME: SIND EMPREG AGENTES AUT COM EMP PERICIAS 
SJRP REG
COMP: 
CORR: SIND EMPREG AGENTES AUT COM EMP PERICIAS 
SJRP REG
CAD Nº: 400847000
MULTA Nº: 51357
END: R. SANTOS DUMONT, 206, QD 15, LOTE D/P, BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA
São José do Rio Preto,17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                  
                                                                

EDITAL n° 2466/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente Edital 
e abaixo relacionado, que foi  AUTUADO, por não terem executado 
a CONSTRUÇÃO DE MURETA E PASSEIO PÚBLICO (MURETA 
DE 30CM) - MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR dentro do 

prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS LTDA
COMP: DEIDINALDO GONÇALVES FERREIRA
CORR: DEIDINALDO GONÇALVES FERREIRA
CAD Nº: 430795000 
MULTA Nº: 51343
END: R. ERCÍLIA DE CARVALHO GONÇALVES, QD 06, LOTE 18, 
BAIRRO SETSUL – RES.
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS LTDA
COMP: MARLENE MISSIAS COSTA
CORR: MARLENE MISSIAS COSTA 
CAD Nº: 902636000
MULTA Nº: 51341
END: R. JUVENAL VIEIRA DA ROCHA, QD 47, LOTE 12, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS LTDA
COMP: APARECIDO MARIANO
CORR: APARECIDO MARIANO
CAD Nº: 902449000
MULTA Nº: 51338
END: R. SEBASTIÃO VALADARES, QD 40, LOTE 3, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS LTDA
COMP: RICARDO BANZATO
CORR: RICARDO BANZATO
CAD Nº: 902037000
MULTA Nº: 51339
END: R. EDISON CARLOS PINTO, QD 19, LOTE 4, BAIRRO: LOT. 
FAZENDA RIO PRETO
NOME: RICARDO BANZATO
COMP: 
CORR: RICARDO BANZATO
CAD Nº: 902038000
MULTA Nº: 51340
END: R. EDISON CARLOS PINTO, QD 19, LOTE 5, BAIRRO: LOT. 
FAZENDA RIO PRETO
NOME: RICARDO BANZATO
COMP: 
CORR: RICARDO BANZATO
CAD Nº: 902038000
MULTA Nº: 51342
END: R. JOSÉ CRISTALINO RIBEIRO, QD 19, LOTE 21, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO
 São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020            
                                           CARLOS ALBERTO SAVAZO                                          
                                         Inspetor Fiscal de Posturas                         

EDITAL n° 2467/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente Edital 
e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, pela FALTA DE CONS-
TRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA DE 1 UFM POR ME-
TRO LINEAR dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: HIDROMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
COMP: 
CORR: HIDROMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
CAD Nº: 430704000
MULTA Nº: 51370
END: AV. PROFESSOR CARLOS NUNES DE MARTTOS, QD. 02, 
LOTE 13-13-14-15-16, BAIRRO: RES. SETSUL
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
    CARLOS ALBERTO SAVAZO                                    
    Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2468/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente Edital 
e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por não ter executado a 
REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO dentro do prazo estipulado por 
lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: EUCLIDES DA ROCHA VIANA ESPOLIO
COMP: 
CORR: EUCLIDES DA ROCHA VIANA ESPOLIO
CAD Nº: 420868000
MULTA Nº: 51375
END: R. MORVAN GUIMARÃES, 501, QD 22-T, LOTE 19, BAIRRO: 
VILA TONINHO
NOME: BAHAMAS INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA
COMP: 
CORR: BAHAMAS INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
CAD Nº: 410664009
MULTA Nº: 51372
END: R. DOM AFONSO HENRIQUE, QD 08, LOTE 31 E 32, BAIR-
RO: PQ.RES. CIDADE NOVA
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2469/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem 
executado a LIMPEZA DE TERRENO dentro do prazo estipulado 
por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos ter-
mos da legislação vigente:
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMP
CORR: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CAD Nº: 263990000
MULTA Nº: 51403 
END: R. DR. ELIAZ AZEM, QD 02, LOTE 08, BAIRRO: ARY ATTAB 
II
NOME: LECIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS U LTDA.
COMP
CORR: LECIO CONST E EMP. LTDA.
CAD Nº: 238905000
MULTA Nº: 51390
END: R. CECÍLIA PINTO CESAR DE MEDEIROS, QD I, LOTE 39, 
BAIRRO: RES.MONTE VERDE
NOME: RUMO MALHA PAULISTA S/A
COMP
CORR: 
CAD Nº: 3678470
MULTA Nº: 51384 
OBS.: ROÇAR O MATO DAS MARGENS DA LINHA FÉRREA NO 
TRECHO DA AV. SABINO CARDOSO FILHO E AV. DUQUE DE 
CAXIAS
NOME: BAHAMAS INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA
COMP: 
CORR: BAHAMAS INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
CAD Nº: 410664009
MULTA Nº: 51371
END: R. DOM AFONSO HENRIQUE, QD 08, LOTE 31 E 32, BAIR-
RO: PQ.RES. CIDADE NOVA
NOME: JORGE FERES KFURI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 401191034
MULTA Nº: 51367
END: AV. GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, QD 
22, LOTE 17/P, 18/P, BAIRRO: PQ.RES. COMENDADOR MAN-
ÇOR DAUD
NOME: IDARIO ROBERTO ALVES DE SIQUEIRA
COMP: 
CORR: BOAVENTURA ALVES DE SIQUEIRA ESPOLIO
CAD Nº: 554990014
MULTA Nº: 51348
END: R. ARLINDO FRANCESCHI, QD D, LOTE 11, BAIRRO: EST. 
JD. VENEZA
NOME: DECIO MORIELLE ESPÓLIO DE
COMP: MARCOS YUJIRO OKUMURA 
CORR: MARCOS YUJIRO OKUMURA 
CAD Nº: 554990063
MULTA Nº: 51349
END: R. HILDA NARDI ACAYABA DE TOLEDO, QD E, LOTE 12, 
BAIRRO: EST. JD. VENEZA
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORAS II SPE LTDA
COMP: PEDRO RENATO DIAS
CORR: PEDRO RENATO DIAS
CAD Nº: 901073000
MULTA Nº: 51347
END: R. AMAURI SANCHES BANHOS, QD 03, LOTE 04, BAIRRO: 
PARQUE DAS AMORAS II
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                                  

EDITAL n° 2470/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente Edital 
e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por não ter executado a 
LIMPEZA DE DERRAMAMENTO DE CONCRETO/TERRA NA VIA 
PÚBLICA dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: FRANCISCO CRESPO MAZZE, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: FRANCISCO CRESPO MAZZE, ESPOLIO DE
CAD Nº: 554978573
MULTA Nº: 51353
END: R. IDACIR ZANELATO, QD 24-E, LOTE 381, BAIRRO: VILA 
TONINHO
OBS. PROMOVER A LIMPEZA DE DERRAMAMENTO DE TERRA 
EM VIA PÚBLICA PROVENIENTE DE ESCOAMENTO IRREGU-
LAR DE ÁGUAS VINDAS DO TERRENO
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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EDITAL nº 2471/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado:
       Por motivo de (É PROIBIDO DEPOSITAR, LANÇAR 
ENTULHOS OU DEJETOS DE QUALQUER ESPÉCIE EM LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS OU PARTICULARES) , no prazo de 24 ho-
ras, a contar desta publicação, nos termos da    Resolução CONA-
MA nº 307, Lei Municipal 9393/2004, Decreto municipal 12765/2005 
e Lei Municipal nº 7176/1998 e Lei Complementar nº 504/2016 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: RENATA CRISTINA FERRARI MENDES
COMP: 
CORR: RENATA CRISTINA FERRARI MENDES
CAD Nº: 264109000
NOT Nº: 1765
END: R MIGUEL COUTO, 1856, BAIRRO: CENTRO
OBS.: RETIRAR IMEDIATAMENTE ENTULHO DEPOSITADO NO 
LOTE AO LADO DA RESIDÊNCIA NA RUA LUZIA DA SILVA REY, 
QD. 09, LOTE 15 – ARY ATTAB II
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2472/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente Edi-
tal e abaixo relacionados: Para Limpeza do passeio (capinagem e/
ou varredura), no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente:
NOME: PAULO CORREA DE CASTRO
COMP: 
CORR: PAULO CORREA DE CASTRO
CAD Nº: 410669000
NOT. Nº: 198545
END: R. DOM AFONSO HENRIQUE, 641, QD 03, LOTE 05, BAIR-
RO: PQ. ESTORIL
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

 EDITAL n° 2473/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE IMÓVEL ABANDO-
NADO E/OU EM ESTADO DE ABANDONO, no prazo de 15 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: JOSÉ MAURO DE ARAUJO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 304479001
NOT. Nº: 198551
END: R. AGENOR DA SILVA REIS, 900, QD 92, LOTE 03/P, BAIR-
RO: JD. NAZARÉ
NOME: SETPAR EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO LUZIA POLOT-
TO SPE LTDA
COMP: ELIAS VICENTE DA SILVA, ESPOLIO DE
CORR: ELIAS VICENTE DA SILVA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 257389000
NOT. Nº: 198391
END: R. JOSÉ AUGUSTO ALVES, QD 05, LOTE 12, BAIRRO: 
RES. LUZIA POLOTTO
NOME: GERALDO SATURNINO PINHEIRO MACHADO
COMP: 
CORR: MULTIBENS IMÓVEIS S/S LTDA.
CAD Nº: 211050004
NOT. Nº: 198539
END: R. ANTÔNIO FELIPE JOSÉ, 456, QD 01, LOTE 14, BAIRRO: 
JD. IELAR
NOME: ROBERTO CARLOS DO BONFIM
COMP: 
CORR: ROBERTO CARLOS DO BONFIM
CAD Nº: 248688000
NOT. Nº: 198569
END: R. ERNESTO CHE GUEVARA, 372, QD 11, LOTE 18, BAIR-
RO: LOT. PQ. RES. MARIA ZORITA
NOME: NILCE ELIZABETH PARANHOS DE ARRUDA
COMP: 
CORR: NILCE ELIZABETH PARANHOS DE ARRUDA
CAD Nº: 204185000
NOT. Nº: 198640
END: R.DOM PEDRO I, 2815, QD 02, LOTE 16, BAIRRO: JD. 
CANAÃ
NOME: VALDECIR MACENO VETORASSO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 307978000
NOT. Nº: 198605
END: R. AIMORÉS, 511, QD B, LOTE 10P/, BAIRRO: VILA DIAS
                                                                                               São 
José do Rio Preto, 17 de abril de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

 EDITAL n° 2474/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo 
relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo de 15 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente.
NOME: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 552991000
NOT. Nº: 198560
END: AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO, QD, LOTE, 
BAIRRO: JD. CONCEIÇÃO
NOME: PAULO HENRIQUE VENTURA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 1285200
NOT. Nº: 198547
END. R. PADRE CLEMENTE MARTON SEGURA, 260, APTO. 11, 
BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
OBS. EFETUAR A LIMPEZA DO TERRENO QUE FICA AO LADO 
E PERTENCE AO PREDIO SITO A RUA PADRE CLEMENTE MAR-
TON SEGURA, 260, HIGIENÓPOLIS
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR

COMP: RICHARD DE SOUZA MORAIS INÁCIO
CORR: RICHARD DE SOUZA MORAIS INÁCIO
CAD Nº: 266217000
NOT. Nº: 198578
END: R. WALDEMAR PULICE BUOSI, QD 23, LOTE 01, BAIRRO: 
RES. JD. VISTA BELA
NOME: REGINALDO CUSTODIO CARNEIRO
COMP: DULCE BERSELINE DE LACERDA
CORR: DULCE BERSELINE DE LACERDA
CAD Nº: 249929000
NOT. Nº: 198595
END: R. IRINEU MELZI, QD 24, LOTE 11, BAIRRO: LOT. RES. 
PALESTRA
NOME: PAULO CORREA DE CASTRO
COMP: 
CORR: PAULO CORREA DE CASTRO
CAD Nº: 410669000
NOT. Nº: 198545
END: R. DOM AFONSO HENRIQUE, 641, QD 03, LOTE 05, BAIR-
RO: PQ. ESTORIL
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2475/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente Edi-
tal e abaixo relacionados: Para Limpeza geral do passeio e fronteiri-
ços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 e LC 17/92 sob pena de multa na forma 
da legislação vigente.
NOME: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 552991000
NOT. Nº: 198560
END: AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO, QD, LOTE, 
BAIRRO: JD. CONCEIÇÃO
NOME: JOSÉ MAURO DE ARAUJO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 304479001
NOT. Nº: 198551
END: R. AGENOR DA SILVA REIS, 900, QD 92, LOTE 03/P, BAIR-
RO: JD. NAZARÉ
NOME: NILCE ELIZABETH PARANHOS DE ARRUDA
COMP: 
CORR: NILCE ELIZABETH PARANHOS DE ARRUDA
CAD Nº: 204185000
NOT. Nº: 198640
END: R.DOM PEDRO I, 2815, QD 02, LOTE 16, BAIRRO: JD. 
CANAÃ
NOME: VALDECIR MACENO VETORASSO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 307978000
NOT. Nº: 198605
END: R. AIMORÉS, 511, QD B, LOTE 10P/, BAIRRO: VILA DIAS
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2476/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital e 
abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLI-
CO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigen-
te. 
NOME: LUCIO MANOEL MIYASHIRO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 249470000
NOT. Nº: 198587
END: R. ADAIR TEIXEIRA DE ALMEIDA, 2718, QD 03, LOTE 16, 
BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR
COMP: RICHARD DE SOUZA MORAIS INÁCIO
CORR: RICHARD DE SOUZA MORAIS INÁCIO
CAD Nº: 266217000
NOT. Nº: 198578
END: R. WALDEMAR PULICE BUOSI, QD 23, LOTE 01, BAIRRO: 
RES. JD. VISTA BELA
NOME: REGINALDO CUSTODIO CARNEIRO
COMP: DULCE BERSELINE DE LACERDA
CORR: DULCE BERSELINE DE LACERDA
CAD Nº: 249929000
NOT. Nº: 198595
END: R. IRINEU MELZI, QD 24, LOTE 11, BAIRRO: LOT. RES. 
PALESTRA
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
     Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2477/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO PASSEIO PÚBLI-
CO, no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos termos da 
Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 8973/03 sob pena de multa na forma 
da legislação vigente. 
NOME: ANTONIO WANDERLEY FLORES JUNIOR
COMP:
CORR: SONIA MARCIA SIGNORINI DA CRUZ, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 308184000 
NOT. Nº: 198609
END: R CAPITÃO JOSÉ DE CASTRO, 431, QD 44, LOTE 01, 
BAIRRO: VILA ANCHIETA
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020
      CARLOS ALBERTO SAVAZO                          
         Inspetor Fiscal de Posturas

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
Edital de publicação defi nitivo

Candidatos habilitados para a eleição do CMDI - dia 30 de abril de 
2020 - 8h.
Preenchimento de vacâncias dos segmentos da Sociedade Civil 
para o biênio abril/2019 a março/2021
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
(CMDI) de São José do Rio Preto, em sua reunião, realizada em 16 
de abril de 2020, virtualmente por precaução de contágio do Coro-

navirus/COVID-19, no uso de suas atribuições, divulga a inscrição 
deferida, de caráter defi nitivo, do candidato e eleitor habilitado para 
o processo eleitoral para o preenchimento da vacância do segmen-
to da Sociedade Civil para o biênio abril/2019 a março/2021.
I- Inscrição DEFERIDA para candidato e eleitor.
1) Segmento: Conselho de Classe de Profi ssionais – Suplente.
Gesilaine Cristina Gibertoni Muniz – Conselho Regional de Psico-
logia.
O candidato acima deverá comparecer no dia 30 de abril de 2020, 
às 8 horas em primeira chamada e às 8h30 em segunda chamada, 
na Casa dos Conselhos, av Bady Bassitt, 3697, Centro, para o 
processo eleitoral do membro suplente.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.       

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO

3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 02/18; Contrato: PRE/0126/18
Contratada: Staff’s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 4,1636% do valor inicial do contrato supramen-
cionado. SMS. 
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 12/19; Contrato: TOP/0032/19
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 41,61531% do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 255/18; Contrato: PRE/0119/18
Contratada: Staff’s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 3,39135% do valor inicial do contrato supramen-
cionado. SMS. 
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 08/2019; Contrato: DIL/0011/19
Contratada: MG Crivelin Imóveis Próprios Eireli
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. 
Sueli P. A. Costa.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 04/2019; Contrato: TOP/0030/19
Contratada: Ellipse Projetos e Construções Eirelli EPP
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMS.
EXTRATO
3º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 15/2019; Contrato: TOP/0024/19
Contratada: Grall Engenharia e Construção Ltda ME
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMS.
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 727/18; Contrato: PRE/0027/19
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
De acordo com a cláus.6, item 6.5 do instrumento contratual, fi ca 
reajustado o valor atual do contrato supramencionado em apro-
ximadamente 4,38082%, correspondente ao IPC-SP apurado no 
período de Jan/19 a Dez/19. SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020
ATA Nº 0292/20
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de coffee break – Valor Unitário – Item 01 – 
R$182,00 – SMAS – Patricia Lisboa R. Bernussi
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020
CONTRATO PRE/0067/20
CONTRATADA: AGROLIDER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
OBJETO: Aquisição de trator agrícola com roçadeira hidráulica – 
Item 01 - SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli
 – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$192.000,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 94/2020 - Processo 11.048/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráfi cos 
para a Secretaria Municipal de Saúde.
Informamos a todos os interessados que, foi acrescentado no sub-i-
tem I.1 do Termo de Referência do Anexo do Edital: Detalhamento, 
descrição e especifi cações dos itens e Modelo do Brasão Municipal 
(apensos ao Edital), elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
devido a Retifi cação fi ca redesignada a data para o processamento 
do pregão para ocorrer no dia 05/05/2020 às 08:30hs. O Edital Re-
tifi cado encontra-se no ‘Portal de Compras’. Lucia Helena Antonio 
– Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
113/2020, PROCESSO 11.274/2020, objetivando registro de preços 
para aquisição de materiais odontológicos. Secretaria Munici-
pal da Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
05/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
131/2020, PROCESSO 11.368/2020, objetivando o registro de pre-
ços para aquisição de álcool gel em função da pandemia do vírus 
COVID-19. Secretaria Municipal da Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 27/04/2020, 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.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 95/2020 - Processo 11.052/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de álcool gel em função 
da pandemia do vírus COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando que não obstante a publicidade do certame, compa-
receu ao mesmo apenas uma empresa e que, após a sua fi naliza-
ção, realizada nova pesquisa de mercado se constatou a existência 
de preços mais vantajosos para a Administração, em homenagem 
ao princípio da economicidade, Revogo esta licitação. Aldenis A. 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
17 de abril de 2020

Borim – Sec. Mun. Saúde.

LEI Nº 13.456
DE 14 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de creches públicas e privadas da 
cidade de São José do Rio Preto, com ou sem berçário, adotarem o 
armazenamento e oferecimento de leite materno ordenhado ou por 
amamentação, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui e disciplina a obrigatoriedade de creches 
públicas e privadas da cidade de São José do Rio Preto, com ou 
sem berçário, adotarem o armazenamento e oferecimento de leite 
materno ordenhado ou por amamentação das mães que optem 
por alimentar seus respectivos fi lhos com leite materno durante o 
período em que estes permanecem nas escolas. 
Parágrafo único. Entende-se por leite materno ordenhado o leite 
devidamente coletado e armazenado das respectivas mães de cada 
bebê. 
Art. 2º As mães das crianças a serem alimentadas com leite mater-
no deverão assinar Termo de Opção pelo leite materno para fazer 
jus ao benefício instituído por esta Lei.
Parágrafo único. Não será permitido oferecer ao bebê leite materno 
ordenhado ou por amamentação que não seja exclusivamente da 
respectiva mãe.
Art. 3º Assinado o Termo de Opção pelo leite materno, a unidade 
escolar encaminhará a mãe optante ao órgão municipal respon-
sável pela conscientização da comunidade sobre a relevância do 
aleitamento materno, especialmente às camadas populares de 
baixa renda, para que lá obtenha todas as informações, orientações 
e normas sanitárias quanto a: 
I - recipientes adequados ao acondicionamento do leite materno; 
II - cuidados de higiene e esterilização; 
III - cuidados durante a ordenha e transporte do leite materno para 
a creche;
IV- cuidados durante a amamentação;
V- quantidade de leite materno que a mãe deve levar, e 
VI- o volume de leite que deve ser colocado em cada frasco.
Art. 4º O leite materno ordenhado será oferecido ao lactente ape-
nas em recipiente autorizado expressamente e por escrito pela mãe 
ou responsável no Termo de Opção pelo leite materno, levando-se 
em conta o risco de desmame precoce que mamadeiras ou outros 
bicos possam causar. 
Parágrafo único. Na autorização expressa e por escrito constará, 
em destaque, o risco de desmame trazido por mamadeiras e outros 
bicos.
Art. 5º No caso de a criança recusar o leite materno ordenhado ou 
no caso de a quantidade enviada ser insufi ciente para satisfazê-la, 
a unidade escolar deverá consultar a mãe ou pessoa responsável 
para rever a forma de atendimento.
Art. 6º A mãe poderá interromper a oferta de leite materno quando 
desejar, devendo para isso comunicar formalmente à direção da 
creche e assinar um Termo de Interrupção da oferta de leite mater-
no.
Art. 7º Na disponibilização de sala de amamentação e de ordenha 
de leite humano, as creches observarão:
I - a Portaria MS nº 321/1988, e as que lhe sobrevierem;
II - a Resolução da Diretoria Colegiada nº 171/2006, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, e as que lhe sobrevierem;
III – a necessidade de disponibilização de, no mínimo:
a) uma cadeira de coleta por 1,5m²;
b) um ponto de água fria e lavatório, para atender aos cuida-
dos de higiene das mãos e dos seios na coleta; e
c) freezer ou refrigerador com congelador e termômetro, para 
monitoramento diário da temperatura, a fi m de guardar exclusiva-
mente o leite materno.
Art. 8º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessá-
rio.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte 
ao de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de abril de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.874/2020
Projeto de Lei nº 122/2019
Autoria da propositura: Vereadora Karina Caroline

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1580

(De 17 de abril de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, 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 
SILVIA ELAINE COELHO CAETANO, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
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 
03.6/0154/04/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, 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 17/04/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1581

(De 17 de abril de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, 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 TEM-
PO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora NAN-
CI NAVAS CARVALHO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Enfermagem, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.4/0155/04/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, 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, surtin-
do seus efeitos a partir de 17/04/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

ATO CONCESSÓRIO nº 1582
(De 17 de abril de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, 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 calculados de acordo 
com a Lei Federal nº 10.887/2004, à senhora LUZIA APARECIDA 
SUZIGAN CORNIANI, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Farmacêutico, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inciso III, 
alínea “a”, e §3º da Constituição Federal, e de acordo com o artigo 
1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.1/0156/04/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, 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 17/04/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

ATO CONCESSÓRIO nº 1583
(De 17 de abril de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, 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 TEM-
PO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora IONE 
LUZIA APARECIDA DRIGO, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.4/0157/04/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, 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 17/04/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

ATO CONCESSÓRIO nº 1584
(De 17 de abril de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, 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 
CLEUNICE NOGUEIRA DA COSTA, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.4/0158/04/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, 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, surtin-
do seus efeitos a partir de 17/04/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

ATO CONCESSÓRIO nº 1585
(De 17 de abril de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, 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 
MARIA APARECIDA DELATORRE BELLINI, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Escriturário, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.4/0165/04/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, 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 17/04/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 20/2020, Processo SICOM 390/2020 
objetivando a Aquisição de bomba reautoescorvante para a Estação 
Elevatória de Esgoto – Porto de Areia.
Prazo de Entrega: 50 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 05.05.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 13.04.2020 – Wagner Castilho Botaro – Gerente de 
Operação e Manutenção-Esgoto.
S. J. Rio Preto 16.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 202/2020

  A Secretária Municipal da Educação de São José 
do Rio Preto, nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica do Município 
e da Deliberação CME 01/2006, à vista do que consta no protocolo 
nº 2150 – 202090840 e parecer da Comissão nomeada pela Porta-
ria SME nº 201/2020, expede a presente Portaria: 
Artigo 1º - A Escola de Educação Infantil “Colibri”, localizada na 
Avenida Francisco Prestes Maia, nº 1333, Jardim Primavera, São 
José do Rio Preto, com funcionamento autorizado pela Portaria 
SME nº48/2000, alterada pela Portaria SME nº 07/2007, passa 
a ter como mantenedora Escola de Educação Infantil Colibri S/S 
Ltda, CNPJ 01.602.7272/0001-01, tendo como sócia única Simo-
ne Falchette, portadora do RG nº 26.701.895-2 SSP/SP e CPF nº 
264.528.548-10.
Artigo 2º - O responsável pela Escola deverá manter o Regimento 
e Plano Escolar de Educação Infantil adequados às normas que 
forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e às demais 
instruções relativas ao cumprimento da Lei Federal nº 9394/96 – 
LDB
Artigo 3º - A Secretaria Municipal da Educação, responsável pela 
orientação e supervisão da escola, cabendo-lhe verifi car as condi-
ções pedagógicas, administrativas e físicas, zelará pelo fi el cumpri-
mento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 14 de abril de 2020
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Bruna Angela da Silva -

Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031), AIIM nº 
21663 vencimento em 13/02/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
01/04/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Dapo Comercio de Salgados Ltda -

Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031), AIIM nº 
21991vencimento em 03/01/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
01/04/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Esmerina Braga de Almeida - - Eduardo R de Oliveira -
- Espólio de Nilson Pedrozo -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento IPTU Revis Administrativamente (div 
029), exercícios 2017 a 2019, vencimento em 20/02/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
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evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
06/04/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Felipe Henrique Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), AIIM nº 21756 
vencimento em 27/01/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
31/03/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Gustavo Cesar da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa de Propriedade Urbana (div 017), 
vencimento em 02/07/2019 e 04/07/2019.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
09/03/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- José Nilton Lima Santos -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa de Moto Taxi (div 066), vencimento 
em 01/03/2017.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se ” na data de 
09/04/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria da Graça Teixeira e outros -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento IPTU Apurado (div 006), exercícios 2014 
a 2019, vencimento em 31/01/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
02/04/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Nivaldo José de Padua -

Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), AIIM nº 22155 
vencimento em 10/02/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
03/04/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Renato Vicente Racy - - Rogério Vicente Racy -
- Sami Jorge Racy Neto -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento IPTU Revis Administrativamente (div 
029), exercícios 2014 a 2019, vencimento em 30/01/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 

Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
02/04/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Silmara Isabel de Souza Salim -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), AIIM nº 22157 
vencimento em 26/02/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
14/04/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Tania de Fátima Ferreira dos Santos -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), AIIM nº 21766 
vencimento em 03/01/2020.
Favor comparecer/ ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado” na data de 
31/03/2020.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5614/2020 

                  Fica notifi cado, Mario Cangerana Filho, compromissário 
do imóvel sito à Rua Rubens Cardoso Machado,  quadra “ I “, lote 
04, Residencial das Américas, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo  nº 5614, datada em 30/03/2020, assina-
da pelo fi scal  Moisés Augusto de Lima Aziz, tratando de obra em 
fase de reboco do pavimento superior, em desacordo com a lei de 
zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com 
as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo 
de nº 43, sendo que foi devolvido  pela Empresa de Correios e Te-
légrafos o AR JU 81006917 7 BR acusando "endereço insufi ciente, 
falta bloco”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. 
Caso a construção não seja paralisada de imediato e providencia-
da no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da irregularidade que 
originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de 
R$ 602,40 (seiscentos e dois reais e quarenta centavos) e medidas 
judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 16 de abri, 2020.
Moisés Augusto de Lima Aziz 
Agente Fiscal de Posturas  - Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 02/2020–SMS - INSTRUMENTO DE 
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓR-
DIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O presente tem como objeto a adequação estrutural e 
aquisição de insumos hospitalares destinados ao funcionamento 
adicional de leitos de UTI, visando o enfrentamento ao Coronavírus 
– COVID-19 no Município.
VALOR GLOBAL: O valor global estimado para a execução deste 
convênio será de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 
reais), conforme o especifi cado no Plano de Trabalho proposto pela 
Entidade.
PRAZO: O presente convênio terá vigência da ata de sua assina-
tura até o dia 30/06/2020, podendo, de comum acordo, mediante 
termo aditivo, haver alteração, dentro dos limites legais.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/1990, 
Art. 199, § 1º da CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 16 de abril de 2020.
Pela Secretaria Municipal de Saúde, Aldenis Albaneze Borim; pela 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio 
Preto, José Nadim Cury.

Extrato da PORTARIA Nº 025/2019-CGCM/SMTTS de 18 de julho 
de 2019 - Sindicância Investigativa

Resultado: aplicabilidade do inciso I do artigo 233 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 05/1990.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SE-
GURANÇA /CORREGEDORIA

 

DECRETO Nº 18.588 
DE 16 DE ABRIL DE 2020. 
 
Estabelece as novas demarcações das unidades para atividades 
comerciais no Mercado Municipal, suas dimensões e numerações 
e dá outras providências, em conformidade com a Lei nº 8.710, de 
29 de julho de 2002, alterado pela Lei nº 13.248, de 01 de agosto 
de 2019. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica deste Município; 
 

D E C R E T A:  
Art. 1º As unidades, para atividades comerciais no Mercado Municipal, ficam dimensionadas, 
demarcadas e numeradas conforme o Anexo I deste Decreto, observada a infraestrutura disponibilizada 
nas áreas, logística interna de abastecimento, fluxo de pessoas, organização e aumento do número de 
pontos comerciais. 
Art. 2º As áreas externas identificadas como “boulevard”, paralelas as ruas Silva Jardim e Jorge Tibiriçá, 
serão de uso comum para atendimento de consumidores com o fornecimento de serviços de 
alimentação, não tendo nenhum permissionário o direito de uso exclusivo sobre os espaços. 
Art. 3º As unidades identificadas como “box”, renteadas ou ladeadas às paredes internas do Mercado 
Municipal, previstas no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.710/2002, por possuírem infraestrutura com 
disponibilização de água, esgoto e gás encanado, poderão ser ocupadas por ramos de atividades de 
serviços para fornecimento de alimentação que necessitem de manipulação ou preparo no local ou 
outras atividades previstas na Lei nº 8.710/2002. 
Parágrafo único - Os “boxes” de número 04, 05, 16 e 17 são para uso exclusivo de permissionários que 
atuem no ramo de atividade de restaurante, bar, lanchonete, café, padaria, em virtude da localização 
dessas unidades para atendimento dos consumidores nos “boulevards externos”. 
Art. 4º Nas unidades identificadas como “bancas”, por questões de infraestrutura, não será autorizado o 
ramo de atividade de serviços de alimentação que necessitem de manipulação e preparo no local. 
Art. 5º Os permissionários que possuem contratos ativos com o Poder Público serão reorganizados 
conforme as novas dimensões e posicionamento dos espaços, podendo ocorrer o descolamento do 
permissionário de uma unidade para outra, sem prejuízo de suas atividades, prevalecendo o interesse 
público para abertura de novos pontos comerciais. 
§1º Em caso de alterações na dimensão da unidade, será feita a adequação dos valores devidos pela 
permissão, serão readequados conforme estabelecido no artigo 8º, incisos I, II, III, IV e V, da Lei nº 
8.710/2002. 
§2º Para adequação do valor originalmente licitado para as novas dimensões, será obedecido o disposto 
no caput do artigo 3º, da Lei nº 8.710/2002. 
Art. 7º Todas as necessidades de reorganização das unidades de permissionários ativos, serão objeto 
de aditivos contratuais para esse fim. 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de abril de 2020; 168º Ano de Fundação e 126º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
ADILSON VEDRONI  
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 

 

ANEXO I 
Croqui de localização das Unidades para Atividades Comerciais no Mercado Municipal 

 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000080652 00378/12 ADAMANTIUM SAUDE CLINICA 
MEDICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080337 00636/20 ALINE CAVASINI CAPELA MIYAZAKI Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000081332 00158/18 ALYSSON CARBELLO ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000081342 00158/18 ALYSSON CARBELLO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000084798 00164/00 ANTONIO FRANCISCO MOLINA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000079754 01923/15 ANTONIO SILVA DA CONCEICAO 
32685763899 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000081855 00355/19 ARNALDO ROMANO RIO PRETO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081861 00112/09 ARNALDO ROMANO RIO PRETO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000077237 00617/20 BERNADETE MALUF E CIA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000420187 00667/01 BIOFORMULAS RIO PRETO 
MANIPULAÇÃO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080108 00635/20 BOLDIM CASA DE CARNE RIO 
PRETO LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000079030 02198/18 C R OLIVEIRA & OLIVEIRA 
RESTAURANTE LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078123 00921/14 CAROLINA FLAVIA ESTEVES DA 
SILVA CABRAL 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078134 00540/17 CAROLINA VITORIA CERON 
CULTOLO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081876 02475/16 CATIERINE HIRSCH WERLE 
31124772863 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000086749 00299/09 CEREALISTA WALDEMAR BASSO 
EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000086759 00753/09 CEREALISTA WALDEMAR BASSO 
EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2019000396442 00251/99 CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078100 02698/18 CHEN FENGJIAO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078173 00627/20 CLAUDENIR APARECIDA SOARES 
DOIMO 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000080655 01116/04 CLINICA BATISTELA S/S Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000086735 01472/14 CLINICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA 
RIO PRETO LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000080645 00639/04 CLINICA INFANTIL ANTONIO 
AUGUSTO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000079057 00182/98 CLINICA NUCLEO DE SAUDE 
INTEGRAL LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000084784 02670/16 CLINICA REABKIDS LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081848 01326/00 CLINICA TMO SAUDE LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000081850 01326/00 CLINICA TMO SAUDE LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000082443 00355/04 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA LUCIA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000082446 00355/04 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA LUCIA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000082236 01774/17 CONDOMINIO RESIDENCIAL DAN 
LORY 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000079549 01205/05 CUPIM NA TELHA RESTAURANTE 
EIRELI ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000079566 01205/05 CUPIM NA TELHA RESTAURANTE 
EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 
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2020000079508 00327/99 DEUSDETI MARCUSSI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000084395 00647/20 DIEGO FELICETTI 42588700802 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000082305 02593/18 DIVINO DE FATIMA MAIA 
78592828872 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080121 00996/13 DR PAULO AUGUSTO ZERATI 
MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080295 01872/17 FAGNER & TAMARA SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000080545 00635/14 FAUSTO NASSER Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000082752 00233/16 FERNANDO PATINI TORRES 
34204165800 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081933 02181/18 
FUMETA DISTRIBUIDORA DE 

TABACOS E PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000002627 00305/04 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000002661 00306/04 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000002678 00308/04 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000002695 00307/04 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080907 00723/03 G A IGLESIAS SAO JOSE RIO PRETO 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080835 01971/17 GIULIANO ANCELMO BENTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000083176 00240/13 GLEICE GARCIA FRATANTONIO Renovação de Licença de 

 

 

Funcionamento 

2020000086695 01639/17 HANAMY SUSHI LOUNGE 
RESTAURANTE EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000086702 01639/17 HANAMY SUSHI LOUNGE 
RESTAURANTE EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000086712 01639/17 HANAMY SUSHI LOUNGE 
RESTAURANTE EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078108 00446/09 J D BASAGLIA LANCHONETE ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000086258 00742/16 JAF DE M ADRIANO E CIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000086268 00742/16 JAF DE M ADRIANO E CIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000086282 00742/16 JAF DE M ADRIANO E CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078898 01366/05 JUCARA S TEIXEIRA CASA DE 
CARNES ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000079150 00632/20 JULIANA CAMILO DE MORAES 
17030531841 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000078570 00261/07 JUNIANE COMERCIO DE SORVETES 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000079278 01045/17 JUQUINHA SORVETES LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000077384 00621/20 LARISSA BASTOS DOS SANTOS Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000078812 00629/20 M H MAIS DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000084332 01631/18 M R MIQUELETTI & CIA LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078685 00714/11 MARCOS RENATO ZANOVELO 
BUENO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000079049 01804/18 MARFAN GESTÃO EM SAÚDE LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078144 00563/17 MARIA FERNANDA DE MIRANDA Renovação de Licença de 
 

 

Funcionamento 

2020000080536 00639/20 MARIA ZELIA CARVALHO DA SILVA 
CORREA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000004366 01685/18 MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000004372 01685/18 MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000077174 00616/20 MAXIMINO YOSCHIO FUKUTA BAR Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000078775 00575/99 MIRIAM MARIA DELBEM BELLON Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000077558 00624/20 MOREIRA CUNHA BAR E 
RESTAURANTE LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000078639 01271/16 MOYZEIS MURIANA ALVES 
28135919808 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000077954 02586/17 P A BATISTA SUCOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081961 00701/00 PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO 
PRETO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000082875 00644/20 PANIFICADORA TORRES & TORRES 
LTDA ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000078510 02455/16 PATRICIA RENATA CAVARZAN 
FRANCO 14437162862 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078714 01393/13 PAULO AUGUSTO ZERATI 
MONTEIRO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078702 00713/11 PRISCILA NASCIMBENI MATOS Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000082805 02551/16 R A PAZZOTO CARNES EIRELI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081776 01627/18 REDENTORA APARELHOS 
AUDITIVOS LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000083128 00645/20 RENATA CASTRO MAGALHAES 
GUTIERREZ 27378860824 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

 

 

2020000081280 01737/13 RESTAURANTE DO VAL LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078596 00016/10 RESTAURANTE NIKKEY RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081815 00839/13 ROMANO CABELEIREIRO RIO 
PRETO EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081826 00105/13 ROMANO CABELEIREIRO RIO 
PRETO EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000084788 00648/20 RONALDO NATANAEL SABINO 
11432864807 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000081859 00446/00 ROSANA Y M NAKAMURA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000077373 00620/20 ROSELI APARECIDA MAGRI 
16983953886 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000080149 00231/00 SAI DE BAIXO LANCHONETE RIO 
PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000080167 00231/00 SAI DE BAIXO LANCHONETE RIO 
PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000080177 00231/00 SAI DE BAIXO LANCHONETE RIO 
PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080687 00456/06 SALLES & OKAYAMA HEALTH LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000084958 00649/20 SEBASTIAO DOS REIS SILVA 
ACOUGUE 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000082033 00350/00 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080630 00633/14 SIDNEY AMADEU NASSAR PARDO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081690 01010/17 SILVA TORRES E CORREIA 
COMERCIO DE ACAI LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000085053 00291/20 SPORTSMED SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000084768 00851/11 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000077593 01635/18 TANALUCIA ROSA DA SILVA 
37868379880 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080840 00689/06 ULISSES TARRAF Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078655 01798/13 UROANDROLOGIA SERVIÇOS 
MÉDICOS RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000079003 00630/20 VANDERLEIA FAVARO CALEGARE 
RODRIGUES 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000079013 00631/20 VANDERLEIA FAVARO CALEGARE 
RODRIGUES 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000077401 00622/20 
VANESSA APARECIDA DE 

CARVALHO SILVA MARTINS 
HONORATO 38151341882 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000081258 01215/01 VILMA CARDOSO LANCHONETE ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto, 17 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em coleta, transpor-
te, tratamento e destinação fi nal de resíduos de saúde enquadra-
dos nos grupos "A", "B" e "E”.
Data do Encerramento: 05/05/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 16 de abril de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 
17/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2017
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: VERA LIGIA ZEITUNE PINATO 27646972878
CNPJ sob nº 29.278.295/0001-44
OBJETO Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Conces-
são Remunerado do Imóvel localizado na Praça São João de Mon-
te Aprazível, ao lado da banca de revista (item 6) para fi ns espe-
cífi co de serviços de lanchonetes, casas de chá, sucos e similares 
(CNAE 56.11-2-03), conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
VALOR: A Concessionaria pagará ao Concessor a remuneração 
mensal de 5 UFESP’S
VIGENCIA:31/01/2020 a 01/02/2021.
Monte Aprazível, 31 de janeiro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal


