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Empresários saíram em carreata até a Prefeitura, 
onde os participantes do protesto dispararam gritos 
com palavras de ordem contra o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e autoridades mu-
nicipais.                                                     Pág. A4

AUXÍLIO EMERGENCIALRio Preto tem 
33 curados e 

testagem cresce 
com convênios 
Dos 69 casos do novo coro-

navírus confirmados na cidade, 
33 já tiveram alta. 

Com o objetivo de verificar 
a positividade do Covid-19 na 
população do município, a Se-
cretaria de Saúde iniciou nesta 
semana o Projeto Sentinela, 
que consiste na testagem de 
pacientes com síndrome gripal 
leve.                           Pág. A4

Cláudio LAHOS

Carreata pede 
saída de políticos 
e lojas abertas 

Empresários fizeram um novo protesto contra fechamento do comércio, ontem, em Rio Preto

Pacientes fora 
do grupo de 

risco são maioria 
entre infectados

Para a gerente da Vigilância 
Epidemiológica, Andreia Negri, 
isso se explica porque as pes-
soas que estão circulando são 
jovens e  são as que estão se 
infectando com o vírus. Dos ca-
sos confirmados da doença em 
Rio Preto, 54 são de pacientes 
com menos de 60 anos. 
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Caixa deve liberar pagamento para 
quem revisar cadastro em app

Segundo o Ministério da Cidadania, quem realizou o cadastro entre o dia 7 e 10 de abril no aplicativo e ainda está sob análise deve revisar o 
cadastro, pois uma atualização realizada no aplicativo pode ter impedido que a elegibilidade fosse confirmada.                            Pág. A5

ÁREA AZUL Cobrança e fiscalização permanecem suspen-
sas até o próximo dia 10, em Rio Preto    Pág. A5

Sergio SAMPAIO

Pagamento durante 
quarentena é aprovado

por unanimidade 

AUXÍLIO ATLETA

Câmara terá 
sessão on-line, 

via skype, a 
partir do dia 28

Pág. A3

Itamar pede 
liberação de 

vale refeição em 
supermercados 

Pág. A3

Projeto de autoria do vereador Zé da Academia (Patriota) foi aprovado 
por unanimidade, em regime de urgência, tanto na legalidade quanto no 
mérito, na sessão desta quinta-feira, na Câmara de Rio Preto. 

                                                                                    Pág. A3

Motorista bebe, 
capota carro e 
mata estudante 

de direito 
Pág. A5

Pedreiro fica 
ferido após cair 
de laje em obra 
em condomínio
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Enfermeira 
faz festa em 

prédio e burla 
quarentena 

Pág. A5
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TROMBOFILIA E FERTILIDADE FEMININA

Divulgação

para evitar a perda de sangue, 
quando vasos sanguíneos são 
lesionados ou rompidos (he-
morragia). No entanto, quando 
se formam em excesso no 
interior deles ou das artérias, 
provocam a obstrução impedin-
do assim a passagem do fluxo 
sanguíneo. 

Diferentes fatores de risco 
podem contribuir para a hi-
percoagulação. Os principais 
incluem: a genética; o avanço 
da idade, que aumenta a capa-
cidade natural de coagulação 
(o risco é maior para pessoas 
acima de 60 anos); condições 
como a obesidade, que retar-
dam o fluxo de sangue nas 
veias; a terapia hormonal; os 
contraceptivos orais; o seden-
tarismo e/ou imobilidade (in-
cluindo inatividade prolongada e 
viagens longas); as neoplasias; 
as cirurgias prolongadas e com 
diminuição da mobilidade no 
pós-operatório; as doenças 
inflamatórias crônicas; a diabe-
tes; a pressão alta; o colesterol 
elevado; os traumas, a gravidez 
e hábitos como o tabagismo. 

Na maioria dos casos, a 
trombofilia é assintomática. Os 
sintomas surgem quando ocorre 
a formação de um trombo e, 
consequentemente, o maior 
risco para o desenvolvimento 
da trombose ou embolia.

O diagnóstico da trombofilia 
é realizado através de exames 
de sangue, testes laboratoriais 
e análise de DNA. Entretanto, 

08/

a investigação é feita com o 
propósito de contribuir para a 
prevenção de uma nova ocor-
rência e adoção de medidas 
preventivas em situações de 
risco, como cirurgias, imobilida-
de ou gravidez, uma vez que os 
eventos agudos ocorrem inde-
pendentemente da causa. Ou 
seja, o diagnóstico não interfere 
na determinação do tratamen-
to, apenas auxilia na definição 
do tempo, tipo e dosagem de 
medicamentos.

As diretrizes atuais sugerem 
que os testes de trombofilia 
devem ser considerados em 
diferentes situações, sendo as 
principais: histórico familiar de 
trombose venosa; episódios 
repetidos de trombose venosa 
ou embolia pulmonar ou de 
veias inflamadas (tromboflebi-
te); trombose venosa em locais 
incomuns, como abdômen ou 
cérebro; trombose venosa ou 
embolia pulmonar com menos 
de 50 anos de idade; trombo-
se arterial com menos de 50 
anos; tromboses inexplicáveis 
em recém-nascidos; histórico 
familiar com certos tipos de 

Na maioria dos casos, a trombofilia é assintomática. 
Os sintomas surgem quando ocorre a formação de 

um trombo e, consequentemente, o maior risco para o 
desenvolvimento da trombose ou embolia“ ”

Divulgação

 ARTIGO

Luciana Cássia R. ROCHA*

A qualidade da fotografia está no profissionalismo

Quem nunca viu um cunha-
do, prima ou até mesmo 
nossos pais se aventurando a 
fotografar uma festa de famí-
lia? E arrisco-me a sugerir que 
uma grande parte dos leitores 
já fez a mesma coisa. 

Seja por hobbie ou curiosi-
dade, é comum que as pesso-
as se aventurem nessa tarefa, 
mas, fato é que as imagens 
não têm os mesmos atributos 
das fotografias feitas por um 
profissional, com experiência 
na área e qualificação, sem 
contar dos equipamentos 
eficazes, com especificações 
importantes, que resultam em 
um produto final de extrema 
qualidade.

Conforme pesquisa realiza-
da pelo Intercom (Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdis-
ciplinares da Comunicação) 
a fotografia tem forte ligação 
com a memória afetiva, pois 
a partir do registro de uma 
situação positiva ou negativa, 

paralisada por uma máquina 
e impressa no papel, o indiví-
duo poderá recordar inúmeras 
vezes do ocorrido, ativando 
essa recordação por meio da 
imagem, como se estivesse 
voltado no tempo. 

“Essa foto antiga, de 1854, 
me toca: simplesmente porque 
tenho vontade de viver aí”, 
ressaltou o filósofo Barthes 
a respeito da recordação e a 
fotografia. Por esse estudo, 
já podemos compreender a 
importância que a foto tem na 
vida das pessoas e como sua 
qualidade é essencial.

No ambiente corporativo, o 
registro dos acontecimentos, 
como eventos, palestras, reu-
niões e festas comemorativas 
também é importantíssimo 
porque a partir desse recurso, 
a empresa também cria um 
banco de imagem de melho-
res acontecimentos, podendo 
utilizar posteriormente. Dessa 
forma, essas tentativas ama-
doras não podem acontecer, 
pois, diferente da festa em 
família, a qualidade da foto é 

extremamente indispensável, 
além de ser exigida pelos con-
tratantes, obviamente. Como 
é um local de profissionalis-
mo, aventuras de amadores 
não são toleradas e capturar 
os melhores momentos com 
exatidão é o foco principal do 
fotógrafo que está registrando 
a ocasião.

A fotografia de eventos é 
realizada a partir de técnicas 
específicas, assim como em 
festas infantis, aniversários, 
shows e até mesmo em jogos 
de futebol. Então, em aconte-
cimentos corporativos, como 
tipo da luz, densidade do flash, 
abertura de diafragma, quanti-
dade do ISO e velocidade que 
a câmera terá para capturar 
as imagens são extremamente 
importantes. 

A partir de tudo isso, pode-
-se obter uma boa foto que, 
principalmente em eventos 
corporativos, geralmente pode 
ser utilizada para compor cria-
ção de conteúdo a respeito da 
empresa, estampar um texto 
e postagem nas redes sociais, 

trombofilia de alto risco, como 
deficiências de proteína C e 
proteína S; mulheres grávidas 
que tiveram uma trombose no 
passado; abortamento recor-
rente; morte fetal; e doenças 
inflamatórias, como lúpus eri-
tematoso sistêmico.

O tratamento considera o 
histórico e características de 
cada paciente, além da loca-
lização, extensão, gravidade 
do coágulo e risco de sangra-
mento. É mais comumente 
realizado com a administração 
de medicamentos anticoagu-
lantes e trombolíticos, embora 
em alguns casos a intervenção 
cirúrgica seja necessária.

Durante a gravidez, as con-
centrações da maioria dos 
fatores coagulantes natural-
mente aumentam; diminuem 
as de alguns anticoagulantes; 
e reduz a atividade fibrinolí-
tica (processo pelo qual um 
coágulo de fibrina resultante 
da coagulação é destruído), 
aumentando a possibilidade 
de hipercoagulação à medida 
que a gravidez se desenvolve e 
no puerpério (pós-parto). Por 

A trombofilia é uma doen-
ça caracterizada por promover 
a coagulação sanguínea e au-
mentar o risco de trombose, 
ou seja, a obstrução do vaso 
sanguíneo por um coágulo 
denominado trombo. 

Os fatores trombofílicos 
podem ser hereditários ou ad-
quiridos. A trombofilia adquiri-
da ocorre a partir do aumento 
de substâncias coagulantes 
no sangue ou de anticor-
pos, que também induzem 
à coagulação, enquanto a 
hereditária resulta de muta-
ções genéticas que causam 
anormalidades nos genes 
responsáveis por produzir as 
proteínas de coagulação.

Durante a gravidez a trom-
bofilia provoca menor circu-
lação de sangue nos vasos 
sanguíneos uterinos e da pla-
centa, o que pode ocasionar, 
além de abortos de repetição, 
óbitos fetais. Portanto, as 
mulheres com histórico de 
trombofilia necessitam de 
cuidados especiais durante o 
período gestacional.

A formação destes coágu-
los, chamados trombos, ocor-
re naturalmente no organismo 

esse motivo, mulheres com 
trombofilia apresentam maior 
risco para o desenvolvimento 
de complicações vasculares 
durante o período gestacional. 
A tendência é ainda maior 
quando há mais de um fator 
trombofílico presente.

Portanto, após o diagnóstico 
de trombofilia, além da admi-
nistração de aspirina, indicada 
em baixas dosagens durante o 
período gestacional, o médi-
co avaliará a necessidade de 

medicação anticoagulante. 
Os medicamentos geralmente 
sugeridos são injetáveis e con-
siderados seguros para o feto, 
sendo que o período em que a 
medicação deverá ser utilizada 
dependerá de cada caso. 

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges - médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana.

ou apenas para ser exposta 
aos participantes e colabora-
dores e, por isso, é importante 
que estejam em alta resolução.

É essencial que as empre-
sas, mesmo que de pequeno 
porte, tenham em mente a 
importância de investir em 
fotografia profissional, pois 
é uma profissão que exige 
técnica adquirida por meio de 
cursos, além de equipamentos 
específicos, como máquina 
fotográfica, flash, lentes com 
determinadas aberturas para 
zoom, tripé e até mesmo ferra-
mentas de edição de imagem. 
Dessa forma, o investimento 
para obter o serviço de um 
fotógrafo será compatível com 
o quanto

o profissional investiu, para 
poder proporcionar imagens 
de qualidade e além do que é 
esperado pelo cliente.

Ao investir em fotografia 
profissional, a gestão corpora-
tiva vai usufruir de um serviço 
eficiente, realizado com todos 
os atributos que englobam 
contratar um fotógrafo, como 

imagens de alta resolução, 
registros impactantes que 
acompanham o objetivo da 
ocasião, por exemplo, se o 
evento for em formato de pa-
lestras, o foco será registrar 
os palestrantes em momentos 
específicos de suas apresenta-
ções, e ainda é possível obter 
gravação de vídeo e edição de 

fotos. De toda forma, o pro-
duto final será uma união de 
equipamentos eficientes com 
a maestria de um profissional 
eficaz.

*Luciana Cássia R. Ro-
cha, com 21 anos de ex-
periência no mercado foto-
gráfico.
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Uma emenda aprovada ao projeto do 
vereador Paulo Pauléra (Progressistas) 
possibilita uma contrapartida imediata 

aos professores que receberem o Auxílio 
Atleta que poderão ser utilizados pela 

administração municipal para realizarem 
aulas on-line (vídeo-aulas) coletivas ou 

individuais

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram por unanimidade em 
regime de urgência a legalida-
de e o mérito do projeto de lei 
82/2020 de autoria do verea-
dor Zé da Academia (Patriota) 
que permitirá o pagamento, no 
período que perdurar a quaren-
tena da pandemia do coronaví-
rus (Covid-19), do Auxílio Atleta. 

Segundo o autor da propos-
ta, esse benefício será para pa-
gar professores que atuam em 
diversos núcleos da cidade com 
atividades físicas e motoras e 
que ficaram sem poder receber 
o benefício a partir do decreto 
que determinou a quarentena 
em Rio Preto, com proibição 
de aglomerações. Os profes-
sores poderão receber o auxílio 
durante este período e deverão 
conforme a lei repor estas ho-
ras/aulas posteriormente.

Uma emenda aprovada ao 
projeto do vereador Paulo Pau-
léra (Progressistas) possibilita 
uma contrapartida imediata aos 
professores que receberem o 
Auxílio Atleta que poderão ser 

utilizados pela administração 
municipal para realizarem 
aulas on-line (vídeo-aulas) 
coletivas ou individuais. 

O projeto atenderá profes-
sores de iniciação esportiva, 
esporte comunitário, atletas e 
técnicos. Segundo o vereador 
do Patriota, os custos com o 
pagamento deste auxílio che-
garão a cerca de R$ 160 mil 
por mês. 

“A ideia é garantir o paga-
mento dos professores que fo-
ram excluídos e que perderam 
seu pagamento (por conta da 
quarentena do Covid). Eu tive 
que fazer a lei em urgência 
e colocá-la em votação para 

garantir o pagamento destas 
pessoas”, salientou Zé da 
Academia.

Salários nova legislatu-
ra – os vereadores aprovaram 
por 12 votos favoráveis e um 
voto contrário o projeto de re-
solução que fixa os subsídios 
dos vereadores para a próxima 
legislatura de 2021 a 2024.  
O valor do subsídio mensal 
dos vereadores para a próxima 
legislatura foi mantido em R$ 
5.907,23 e é o mesmo que 
foi reajustado pela última vez 
em março de 2019, conforme 
informou o presidente da Câ-
mara, o vereador Pauléra.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Sergio SAMPAIO

Vereadores usaram máscaras durante sessão de ontem

UNANIMIDADE 

Vereadores poderão 
participar de sessão 

de forma remota

O presidente da Câmara de 
Rio Preto, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), anunciou no início 
da sessão ordinária desta quin-
ta-feira (23) que após reunião 
realizada com a Mesa Diretora 
ficou definido que vereadores 
que estiverem no grupo de risco 
ou não se sentirem seguros de 
participar da sessão presencial-
mente poderão fazê-lo de forma 
remota a partir da próxima ses-
são, dia 28 de abril.

A realização de sessão re-
mota foi questionada nos últi-
mos dias por três vezes. A pri-
meira vez pelo partido Psol, na 

sequência, na última sessão, 
pelo vereador Gerson Furquim 
(Podemos) e nesta semana 
pelo vereador Marco Rillo (Psol) 
que cobraram a realização des-
ta forma de votações durante o 
período da pandemia do coro-
navírus (Covid-19).

Segundo a assessoria de 
imprensa da Câmara, os par-
lamentares que desejarem 
participar remotamente irão 
utilizar o aplicativo Skype.

Em comunicado, afirma 
que o Ato da Mesa Diretoria 
que vai possibilitar essa forma 
de participação de vereadores 
remotamente será publicado 
nesta sexta-feira (24), no Diário 
Oficial (Jornal DHoje). 

Sergio SAMPAIO

A PARTIR DO DIA 28

O deputado estadual 
(MDB) Itamar Borges, enca-
minhou nesta quarta-feira (22) 
um requerimento ao presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), pedindo para 
que determine que a Secreta-
ria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Eco-
nomia faça uma flexibilização 
do uso do vale refeição que 
possa ser utilizado legalmente 
na modalidade alimentação 
também. A proposta valeria 
enquanto vigorar as medidas 
de combate à pandemia do 
coronavírus (Convid-19).

Uma das justif icativas 
apresentadas pelo deputado 
que salienta que muitos traba-
lhadores estão trabalhando de 
forma remota em suas casas 
por conta da quarentena im-
posta em diversas regiões do 
país e com isso os trabalhado-
res acabam não conseguindo 
utilizar em outros estabeleci-
mentos que não sejam os que 
servem refeições. 

 “Algumas empresas optam 
por conceder aos seus traba-
lhadores o cartão refeição. 
Este benefício que atende ao 
Programa de Alimentação do 
Trabalhador proporciona ao 
profissional utilizar no paga-
mento de sua refeição diária, 
durante o expediente de traba-
lho em estabelecimentos que 
vendem alimentos prontos e 
são credenciados. Normal-
mente esse benefício não é 
aceito em supermercados, 
hipermercados e outros es-
tabelecimentos semelhantes, 
que aceitam como forma de 
pagamento o cartão de bene-
fício credenciado na modali-
dade alimentação”, salientou 
o deputado.

A proposta encaminhada 
a Bolsonaro poderá beneficiar 
trabalhadores que tiveram que 
adequar suas rotinas, por con-
tas das atividades profissionais 
remotas e consequentemente 
acabam se alimentando nas 
próprias residências. 

“Por isso reforço mais uma 
vez a necessidade de ações 
emergenciais de apoio à po-
pulação, durante a pandemia 
do novo coronavírus. Essa me-
dida facilitará que o alimento 
chegue na mesa de milhares 
de pessoas”, conclui Itamar 
Borges.

A flexibilização do Pro-
grama de Alimentação do 
Trabalhador atenderá o atual 
momento em que vivenciam 
grande parte da população.

Itamar encaminha pedido 
a Bolsonaro para que vale 
refeição possa ser aceito 

em supermercados 
Da REPORTAGEM

Vereadores aprovam projeto que amplia pagamento 
do auxílio atleta durante pandemia do Covid-19

 Agora já era
A Prefeitura entrou com Adin e o Tribunal de Justiça suspendeu os 

efeitos da lei que permitia parcelar multas de trânsito em até 10 vezes. 
O governo justificou que a lei é inconstitucional, por isso está suspensa 
desde 30 de março. Como a lei do vereador Jean Dornelas (MDB) ficou 
em vigor por um determinado período, ainda não dá para saber se teve 
parcelamento de débito. Isso só será possível depois que o Poupatem-
po retomar as atividades. Infratores com débitos elevados perderam a 
oportunidade. Agora já era!

Demissão 
Celso Peixão (MDB) denunciou ontem 

que as empresas terceirizadas, que pres-
tam serviços à Prefeitura, estão demitin-
do trabalhadores devido as dificuldades 
financeiras provocadas pela pandemia 
do coronavírus. Peixão disse que a Pre-
feitura, como subsidiária dos contratos, 
deveria liberar recursos para evitar as 
demissões. Paulo Pauléra disse que o 
secretário de Serviços Gerais, Ulisses 
Ramalho, informou que muitos contratos 
serão suspensos para reduzir despesas. 
“É um sacrifício que temos que suportar”, 
ponderou.

Reabertura
Marinho das Bombas (Patriota) quase que 

implorou ontem para que o prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) faça uma reunião com sua equipe, no 
próximo fim de semana, para estudar uma forma 
segura para antecipar a reabertura do comércio. 
Ou seja, para ele, o prefeito não deveria seguir 
o decreto do governador do estado, que prevê 
a retomada das atividades para 11 de maio. “As 
empresas estão quebrando”, disse o vereador. 
“O Edinho é obrigado a respeitar o decreto do 
governador para evitar punição”, acrescentou.

Sessão online
O presidente Paulo Pau-

léra (PP) informou que a 
partir de terça-feira a Câ-
mara vai dar suporte técnico 
para que os vereadores com 
mais de 60 anos possam 
participar das votações no 
sistema online. A medida de 
segurança tem o objetivo de 
evitar a contaminação pelo 
coronavírus, principalmente 
para aqueles que têm dia-
betes e hipertensão. “A vida, 
por causa dessa pandemia, 
é a mais importante”, diz. 
A decisão atende ofício 
da presidência do PSOL, 
partido de Marco Rillo, que 
ontem não participou da 
sessão.

Quatro 
frentes

Ainda sobre a reforma 
do Calçadão, a empreiteira 
informou que está com 
quatro frentes de serviços 
em operação, com o ob-
jetivo de aproveitar este 
período em que o comércio 
está fechado para agilizar 
as obras. O que pode difi-
cultar, segundo a empresa, 
são possíveis interferências 
subterrâneas desconheci-
das que poderão ocorrer, 
o que pode necessitar de 
mais tempo para concluir 
a reforma. A Prefeitura vai 
investir R$ 5.048 milhões 
e o prazo para a conclusão 
das obras está previsto para 
dezembro.

Mercadão
O isolamento social está sendo péssimo para os permissionários que têm bancas no 

Mercadão, no entanto, por outro lado a interrupção das atividades contribuiu para que 
as obras da reforma do prédio fluam com mais rapidez. A reforma está prevista para ser 
concluída em dezembro, mas com a suspensão das atividades por causa do coronavírus, 
o prazo poderá ser reduzido. Além da reforma completa no prédio, todo o espaço interno 
será climatizado. Conforme o contrato, a Prefeitura vai investir R$ 4,3 milhões.

Protagonismo
O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) está tendo 

espaço generoso na mídia para explicar as ações do 
governo no combate a pandemia provocada pelo vírus, 
que veio da China. Como já está há muito tempo na 
política, percebe-se que ele fala a língua do titular, 
governador João Doria (PSDB). Isso leva a pensar que, 
em 2022, Doria poderá disputar o cargo de presidente 
da República e, por consequência, Garcia assumiria o 
protagonismo na disputa pelo governo do Estado. É o 
que se desenha no quadro político.

Carinho  
Projeto que tramita na 

Câmara obriga medidas 
de segurança nas eleições 
de 2020, a fim de evitar à 
covid-19. A proposta pre-
vê o uso de máscara que 
cubra o nariz e a boca por 
todos os integrantes das 
mesas receptoras, álcool 
em gel 70% nas salas de 
votação, a manutenção de 
ambientes ventilados, e a 
separação de salas especí-
ficas para os eleitores com 
mais de 55 anos de idade, 
ou portadores de doenças 
graves e os profissionais 
da saúde. Quando é para 
votar, o eleitorado é trata-
do com todo carinho pelos 
deputados.

EFEITO CORONAVÍRUS
Doria recomenda uso de máscaras pela 

população em todos os municípios paulistas

O governador João Doria 
(PSDB) recomendou nesta quin-
ta-feira (23) o uso de máscaras 
à população do Estado de São 
Paulo quando forem sair às ruas.

O decreto que prevê a re-
comendação será publicado 
nesta sexta-feira (24) no Diário 
Oficial do Estado e faz parte de 
uma série de medidas adotadas 
pelo Governo de São Paulo para 
contenção da pandemia do 
coronavírus.  

“É importante que essa re-
comendação seja seguida pelas 
pessoas que, em caso de extre-
ma necessidade, precisem sair 
das suas casas. Isso não retira 
a recordação de ficar em casa, 
para salvar vidas. Mas se você 

tiver que ir a um supermercado, 
a uma farmácia ou a algum es-
tabelecimento essencial, vá de 
máscara”, salientou Doria. 

A medida atende às reco-
mendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e do 
Ministério da Saúde e abrange 
todos os 645 municípios do 
Estado. “A recomendação do 
Governo de São Paulo é para 
uso de máscaras em todo Esta-
do. Há alguns municípios onde 
prefeitas e prefeitos, acertada-
mente, já promoveram essa re-
comendação localmente. Agora 
estamos estendendo a todos os 
demais municípios”, esclareceu 
o governador.

Rio Preto – por meio de 
decretos e recomendações 
em Rio Preto o prefeito Edinho 

Araújo (MDB) já determinou o 
uso de máscaras nos estabele-
cimentos comerciais que estão 
funcionando (uso esse obrigado 
por funcionários e clientes em al-
guns casos) e a partir da próxima 
segunda-feira (27) os usuários 
de transporte coletivo serão 
obrigados a utilizar máscaras. 

“Podemos observar que uma 
parte considerável e majoritária 
da população já está usando as 
máscaras. Inclusive as máscaras 
domésticas, que são aceitáveis 
pela medicina. Se necessário for, 
em uma nova etapa, e espera-
mos que não haja esta neces-
sidade, tornaremos obrigatório. 
Mas não consigo compreender 
que alguém não queira usar a 
máscara e proteger a própria 
vida”, finalizou Doria.

Da REPORTAGEM
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Pacientes são homenageados ao receberem alta 

Divulgação

Dos 69 rio-pretenses infecta-
dos pelo novo coronavírus, até o 
momento, 33 já estão curados. A 
informação é da gerente da Vigi-
lância Epidemiológica da cidade, 
Andreia Negri. De acordo com 
ela, há 20 pessoas aguardando 
o período de 14 dias de monito-
ramento e outras oito, que ainda 
apresentam sintomas, internadas.

“Como a maioria dos pacien-
tes é de pessoas com menos 
de 60 anos, a recuperação é 
melhor e a letalidade menor. Dos 
oito casos registrados na faixa 
etária dos 20 aos 29 anos não 
houve nenhum óbito. O mesmo 
aconteceu com as 19 pessoas, 
com idades entre 30 e 39 anos. 
Dos 40 aos 49 anos, tivemos 16 
casos, com uma morte, o que 
corresponde a uma taxa de mor-
talidade de 6,25%. Esse índice 
sobe para 9,09% dos 50 aos 59 
anos, onde notificamos 11 casos 
e um óbito; para 20% entre os 
60 e 69, com cinco casos e uma 
morte; 37,5% na faixa etária dos 
70 aos 79 anos, com oito casos 
e três óbitos; e 100% acima dos 
80 anos, onde registramos dois 
casos e duas vítimas fatais”, 
informou.

Conforme Andreia, dos 36 
óbitos notificados, 28 já foram 
descartados. Pela última atua-
lização divulgada pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, nesta 
quinta-feira, das 1.122 pessoas 
atendidas pela Pasta, 918 tiveram 
os resultados negativos e 135 
permanecem em investigação. 
Outros 1.559 pacientes apre-
sentaram algum tipo de síndrome 
gripal.

Projeto Sentinela testa 
pacientes

A Secretaria Municipal de 
Saúde iniciou nesta semana o 
Projeto Sentinela, que consiste 
na testagem de pacientes com 
síndrome gripal leve. O objetivo 

Trinta e três rio-pretenses 
já se curaram do Covid-19

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Maior parte dos infectados 
está fora do grupo de risco

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou, na 
manhã desta quinta-fei-
ra, mais um caso do novo 
coronavírus, em 24 horas.  
Com isso, a cidade tem, 
até o momento, 69 vítimas 
da doença. Desse total, a 
grande maioria, ou seja, 54 
casos é de pacientes com 
menos de 60 anos de idade.

Para a gerente da Vi-
gilância Epidemiológica, 
Andreia Negri, isso se expli-
ca porque as pessoas que 
estão circulando são as que 
estão se infectando com o 
vírus.

“Os idosos que não pre-
cisam sair estão ficando 

em casa, isolados, e por isso 
estão protegidos. As famílias 
que puderem devem continu-
ar no isolamento, assim como 
os idosos”, declarou Andreia.

Segundo ela, o uso da 
máscara é fundamental sem-
pre que o rio-pretense deixar 
sua residência.

“Quem precisar ir para a 
rua deve usar máscara em 
qualquer estabelecimento, 
conforme preconiza o decre-
to, inclusive nas Unidades 
Básicas de Saúde, onde vão 
ter pessoas que podem estar 
contaminadas pelo Covid-19, 
porque na verdade é um lugar 
onde se procura assistência à 
saúde. Um local onde há risco 
de se infectar”, concluiu.

Daniele JAMMAL

Divulgação

Apesar de ter áreas de 
maior intensidade, o novo 
coronavírus pode ser encon-
trado em praticamente todas 
as regiões de Rio Preto. A 
afirmação é da gerente da 
Vigilância Epidemiológica, 
Andreia Negri.

“O Covid-19 se espalhou 
pelos quatro cantos de Rio 
Preto”, declarou durante live 
da Secretaria da Saúde na 
manhã desta quinta-feira.

De acordo com a Pasta, 
os pontos onde a concentra-
ção é maior são o bairro São 

Francisco, com nove casos; 
Região Central, Jardim Santo 
Antônio e São Deocleciano, 
com sete casos cada.

Na sequência, vem Jar-
dim Americano e Estoril, 
cada um com seis pacientes 
positivos; Jaguaré, Parque 
Industrial e Vila Elvira, com 
quatro registros por área de 
abrangência.

Até o momento, o municí-
pio tem 69 casos da doença 
e outros 135 em investiga-
ção. Trinta e três pessoas 
já receberam alta e estão 
imunizadas e outras 1.559 
tiveram resultados positivos 
para síndromes gripais.

Daniele JAMMAL

Carreata tem gritos com palavras de ordem 

Manifestantes voltaram a 
se reunir nesta quinta-feira 
(23), no Centro Regional de 
Eventos de Rio Preto, para 
pedir a reabertura total do 
comércio na cidade. 

Empresários saíram em 
carreata até a Prefeitura, onde 
os participantes do protesto 
dispararam gritos com palavras 
de ordem contra  o governa-
dor de São Paulo, João Doria 
(PSDB), o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM), e autoridades 
municipais. 

Os primeiros manifestantes 
começaram a chegar por volta 

das 15h30, no Centro Regional 
de Eventos, com camisas ama-
relas da Seleção e bandeiras 
do Brasil. 

Um trio elétrico também 
compareceu ao local, mas  foi 
impedido de seguir na passeata 
por estar com os pneus care-
cas. Antes de iniciar o protesto, 
o público presente fez orações 
e cantou o hino nacional.

“O objetivo principal é abrir 
tudo, mas com as restrições de 
saúde como o distanciamento, 
utilização de máscaras, entre 
outras. Mas também isso está 
intimamente interligado com 
a saída de Doria e Maia, a 
gente quer é que o Bolsona-
ro continue no poder e não 

Vinicius LIMA

Sobre os casos de Corona-
vírus (Covid-19), a Prefeitura de 
Mirassol informou nesta quinta-
-feira, dia 23, que o município 
contabiliza com 99 notificados, 
nove positivos, 70 negativos e 
20 aguardando resultado.

OLÍMPIA

Por meio do boletim diário a 
Secretaria de Saúde de Olímpia 
esclareceu que registrou, nesta 
quinta-feira, dia 23,  mais dois 
casos suspeitos da Covid-19. 

Um deles é de uma mora-
dora de 72 anos, de Severínia, 
internada na UTI da Santa Casa 
de Olímpia.

A outra suspeita é de um 
jovem de 24 anos, que cumpre 
o isolamento domiciliar. 

Com as novas notificações, 
a Vigilância Epidemiológica mo-
nitora 10 pacientes suspeitos, 
sendo três internados que são de 
cidades da região. Todos aguar-
dam resultados dos exames.

Mirassol chega a 
99 notificações 
de coronavírus

Manifestante usa máscara durante carreata ontem 

Cláudio LAHOS

NA ÁREA CENTRAL

RAIO-X DA DOENÇA

“Covid-19 se espalhou 
pelos quatro cantos 

de Rio Preto”, diz 
gerente da Vigilância

Regional de Rio Preto está em 7º lugar 
no número de mortes no Estado

A regional de São José do 
Rio Preto está na 7ª colocação 
neste ranking indigesto com 11 
óbitos por Covid-19 sendo oito 
da cidade de Rio Preto e outras 
três nas cidades que pertencem 
à DRS-VX (Departamento Regio-
nal de Saúde XV). 

Os dados foram divulgados 
nesta quinta-feira (23) pelo go-
verno do Estado de São Paulo 
relatando que no boletim dos 
óbitos no Estado até as 14 horas 
de ontem foram 1.345 mortes 
por Covid-19, sendo 433 regis-
tradas no interior, litoral e Grande 
São Paulo. 

No dia 1º de abril, eram 
apenas 20 mortes fora da cidade 
de São Paulo. Depois da Grande 

São Paulo, a região com maior 
mortalidade é a do Departamen-
to Regional de Saúde (DRS): são 
as seguintes: Campinas, com 45 
óbitos. Na sequência, a Baixada 
Santista, com 31. Em Bauru, são 
18. Ribeirão Preto e Sorocaba 
têm 16 óbitos cada. No Vale do 
Paraíba, são 13. Em São José do 
Rio Preto, 11. 

Há dez ou menos mortes 
em Presidente Prudente (10); 
Piracicaba (9); Araraquara (6); 
Registro (5); São João da Boa 
Vista (5); Marília (4); Barretos 
(2) e Araçatuba (1). 

Apenas a região de Franca 
segue sem mortes pela doença. 
A relação de casos e óbitos 
confirmados por cidade pode ser 
consultada em: www.saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus

Da REPORTAGEM

PANDEMIA

Com o aparecimento do Coro-
navírus as pessoas têm mudado 
a forma de se relacionar. As cha-
madas de vídeos se tornaram uma 
parceira importante para quem 
quer estar perto de quem ama.

Pensando em uma forma 
de aproximar pacientes de seus 
familiares durante a pandemia, 
o Hospital Emílio Carlos (HEC) da 
Fundação Padre Albino, em Ca-
tanduva, iniciou no dia 15 de abril 
o projeto ‘Visitas virtuais’, que per-
mite ao paciente em isolamento 
por suspeita de COVID-19 receber 
visita on-line de um familiar.

As visitas virtuais acontecem 
via Skype, na sala do Serviço 
Social do hospital, com data e 
horário previamente agendados.

A família do paciente deve 
falar com o Serviço Social ou psi-
cóloga para fazer o agendamento 
pelo telefone 17-3311-3200, ra-

mal 3217, da Assistência Social, 
e 3266, da psicóloga.

Primeiro, o membro designado 
pela família recebe informações 
da médica paliativista  Mariana 
Ramires Fachini, sobre o estado 
de saúde e após a Enfermagem 
leva um tablet para o setor de 
isolamento para que o paciente 
possa ver e conversar com seu 
familiar.

O objetivo é proporcionar 
interação e acolher o familiar 

Isabela MARTINS

CARINHO ON-LINE
Hospital Emílio Carlos inicia 
projeto de visitas virtuais

é verificar a positividade de co-
ronavírus na população do mu-
nicípio. A iniciativa conta com a 
parceria dos convênios Unimed, 
HB Saúde, Bensaúde e Austa. 
As amostras serão coletadas 
tanto pela rede privada, por meio 
dos hospitais, quanto pela rede 
pública.

Pelo SUS, os pacientes serão 
testados em quatro unidades 
básicas de saúde que no mo-
mento estão funcionando como 
unidades para atendimento de 
problemas respiratórios: Veto-
razzo, Solo Sagrado, Anchieta e 
Anexo Faceres. 

A testagem da rede pública 
também será feita nas Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) 
Norte, Jaguaré, Tangará e Santo 
Antônio.

Os testes serão realizados em 
pacientes que estejam com, no 
máximo, sete dias de sintomas de 
gripe, sendo que o indicado para 
os casos de início de sintomas 
é o teste PCR, que detecta uma 
alta carga viral, o que acontece 
em média entre o primeiro e o 
quinto dia.   

Todos os testes realizados no 
projeto Sentinela serão notifica-
dos pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 

“Ressaltamos que os testes 
não serão feitos em todo mundo, 
mas em uma amostra da popu-
lação que cumpre o critério, ou 
seja, apresentar sintomas gripais 
leves e estar sintomático nos 
primeiros sete dias”, comentou 
o secretário de saúde, Aldenis 
Borim. 

As amostras coletadas serão 
enviadas para os laboratórios do 
Hospital de Base e da Unesp, que 
serão responsáveis pela análise 
dos materiais.

Além do Projeto Sentinela, 
os testes PCR continuam sendo 
realizados em pacientes graves 
internados e profissionais de 
saúde, conforme preconizado pelo 
Ministério da Saúde.

concordamos com o que os 
outros políticos estão fazendo”, 
afirmou  a advogada Messênia 
Cristina Munhato, uma das 
manifestantes presentes.

Um dos representantes do 
movimento ‘Volta Já, o Brasil 
não pode parar’, Denílson 
César Marzocchi, falou sobre 
as manifestações, organizadas 
pelo grupo. 

“Queremos a volta de todas 
as atividades que estão impedi-
das. Respeitamos os protocolos 
do Ministério da Saúde, mas 
queremos que estabelecimen-
tos com shoppings possam 
retomar parcialmente suas 
atividades. Buscamos levar pro-
postas para as entidades e para 

o poder público, mas este não 
reconhece os nossos pedidos, 
optando por falar apenas com 
alguns setores”, comentou. 

Marzocchi também ma-
nifestou preocupação com a 
situação econômica. 

“Muitos negócios já fecha-
ram, então ainda lutamos pelos 
que sobrevivem. Quanto mais 
demorarem para tomar uma 
decisão, mais o comércio vai 
sofrer”, afirmou. 

Embora inicialmente hou-
vesse a intenção de reabrir 
o comércio nesta sexta-feira 
(24), mesmo com as multas, 
Marzocchi afirmou que o as-
sunto ainda será reavaliado 
pelo grupo.

nesse momento de crise. Devido 
à necessidade de isolamento, o 
contato físico ficou prejudicado 
e o contato visual faz essa apro-
ximação.

“A visita virtual foi uma ma-
neira que encontramos para 
amenizar a saudade e minimizar a 
angústia da família, que devido ao 
isolamento não pode ter contato 
com a pessoa internada”, expli-
cou a psicóloga Daniela Jacomin 
Zampieri.



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de abril de 2020               COTIDIANO/POLÍCIA               COTIDIANO/POLÍCIA

Enfermeira comemora um ano de 
namoro com festa e burla quarentena

O som alto e o barulho provocado 
por várias pessoas cantando levou um 
técnico em radiologia, de 31 anos, 
morador em um prédio no bairro Higie-
nópolis, em Rio Preto, a chamar a PM 
na madrugada desta quinta-feira.

A aglomeração de pessoas e a 
realização de eventos estão proibidos 
por causa da pandemia do coronavírus.

O denunciante contou à polícia 
que a festa no apartamento de prédio 
vizinho gerou reclamações de outros 
moradores.

Segundo ele, o som aumentou e 
por isso acionou a viatura.

A dona do apartamento, uma 
enfermeira, de 26 anos, inicialmente 
se recusou a descer, mas voltou atrás 
e foi falar com a guarnição, alegando 

que estava comemorando um ano de 
namoro.

O caso foi registrado como per-
turbação do trabalho ou do sossego 
alheio.

OUTROS CASOS
A GCM atendeu, por volta das 

20h30 desta terça-feira, uma recla-
mação da mesma natureza. O flagrante 
aconteceu no bairro Universitário, na 
casa de um representante comercial, 
o qual, de acordo com testemunhas, 
teria o hábito de promover festas, tanto 
dentro como fora do imóvel.

Mais um caso de perturbação de 
sossego foi registrado às 2 horas desta 
quarta-feira. Uma equipe da PM foi 
até uma residência, no Jardim Santo 
Antônio, onde um carro na garagem 
era usado para reproduzir músicas em 
alto volume.

Daniele JAMMALA autônoma Marina Per-
pétuo do Prado, de 31 anos, 
que residia na área central de 
Ibirá, morreu na noite desta 
quarta-feira, no Hospital de 
Base de Rio Preto.

De acordo com boletim de 
ocorrência lavrado no Plantão 
Policial rio-pretense, a vítima 
foi atropelada na cidade onde 
morava e socorrida pelo 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Médico de Urgência) 
até o HB.

Devido à gravidade dos 
ferimentos, a paciente não 
resistiu e veio à óbito. As cau-
sas do acidente estão sendo 
investigadas pela polícia.

Autônoma é 
atropelada em 

Ibirá e morre no HB

Divulgação

IDALINA PAZETTO RODRIGUES – Fa-
lecida no dia 22/04/2020 aos 89 anos de 
idade. Era viúva de Antônio Rodrigues, dei-
xando os fi lhos: Odair e Carlos. Sepultamento 
ocorreu no dia 23/04/2020 às 11h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BENATI – 
Falecido no dia 22/04/2020 aos 78 anos de 
idade. Era casado com Nerides Duarte Benat-
ti, deixando os fi lhos: José, Valéria e Claúdia. 
Sepultamento ocorreu no dia 22/04/2020 
às 17h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARIA CARMELIDIA CARDOSO – Fa-
lecida no dia 22/04/2020 aos 69 anos de 
idade. Era solteira. Sepultamento ocorreu 
no dia 22/04/2020 às 11h, saindo do velório 
Jardim da Paz para o crematório Parque 
Jardim da Paz.

IZAURA BERALDI DIAS – Falecida no 
dia 22/04/2020 aos 88 anos de idade. Era 
viúva de Manoel Arcanjo Dias, deixando os 
fi lhos: Maria e Luis. Sepultamento ocorreu 
no dia 23/04/2020 às 11h30, saindo do 
velório Engenheiro Schmidt para o cemitério 
de Engenheiro Schmidt.

LIN TZENG SHUEI FENG – Falecida no 
dia 22/04/2020 aos 67 anos de idade. Era 
casada com Chiang Chun Lin, deixando os 

  FALECIMENTOS

Motorista invade faixa 
e fere pai e filha que 

estavam em moto 

Um autônomo, de 40 anos, 
e sua filha, de 15, ambos re-
sidentes no Solo Sagrado, 
ficaram feridos no começo da 
tarde desta quarta-feira, após 
a motorista de um GM Corsa, 
de cor chumbo, invadir a faixa 
na rua João Mesquita esqui-
na com a Major João Batista 
França, no bairro Boa Vista.

Ele dirigia uma Honda PCX 
150, no sentido bairro-centro, 
e, segundo disse à polícia, a 
desconhecida desrespeitou o 
sinal de Pare no solo, deixan-
do a parte dianteira do carro 
sobre a via da motocicleta.

Ao tentar desviar do auto-
móvel, o motociclista perdeu 

equilíbrio e caiu, juntamente 
com a adolescente. A condu-
tora fugiu, sem prestar socorro 
às vítimas.

Pai e filha foram atendi-
dos com escoriações na UPA 
Jaguaré. Ocorrência foi regis-
trada no Plantão como lesão 
corporal culposa na direção 
de veículo automotor e fuga 
de local de acidente.

Daniele JAMMAL

NA BOA VISTA

BAIRRO HIGIENÓPOLIS

Capotamento mata estudante 
de direito e motorista 
embriagado é preso

Um capotamento ocorrido 
na madrugada desta quinta-
-feira, na rodovia Comendador 
Pedro Monteleone (SP-351), 
na rotatória para Novais, em 
Catanduva, matou a estudan-
te de Direito Maria Eduarda 
Montovani Pascoal, de 21 
anos.

A vítima era passageira 
do veículo dirigido por G.P.B., 
de 23, que teve a prisão 
em flagrante decretada pelo 
delegado Luiz Luciano Peres 
Barberato. Teste do bafôme-
tro acusou que o motorista 
estava embriagado.

O condutor deve responder 
por homicídio doloso (quando 

há intenção de matar) na 
direção de veículo automotor.

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária (PMR), B. 
perdeu o controle do carro, 
que bateu numa barra de 
proteção da pista e capotou.

No carro estavam mais 
outros dois jovens, sendo 
um homem cujo estado de 
saúde não foi divulgado e 
uma moça, levada em estado 
grave para o Hospital Padre 
Albino.

Nas redes sociais, amigos 
lamentaram a morte da uni-
versitária, cuja família é bas-
tante conhecida em Novais, 
onde morava.

(Co laborou Isabela 
MARTINS)

Daniele JAMMAL

EM CATANDUVA

Desde que foi anunciado 
pelo Governo Federal, diversas 
pessoas relataram nas redes 
sociais ter problemas para fazer 
o cadastro na Caixa Econômica 
e receber o auxílio emergencial. 
Seja pela demora na análise 
ou problemas de queda de 
conexão no próprio aplicativo, 
muitos brasileiros ainda não 
conseguiram ter acesso à pri-
meira parcela de R$ 600.

A dona de salão de beleza, 
Cleiria Souza da Silva, foi uma 
das que teve problemas com o 
aplicativo. 

“Minha mãe ainda está em 
análise, já faz bastante tempo 
que cadastrei, mas nada até 
agora. Já o meu deu como 
aprovado, mas toda vez que 
vou consultar o saldo o aplicati-
vo para de funcionar”, afirmou.

Segundo a Caixa, o principal 
problema para as quedas no 
aplicativo está nos acessos de 
pessoas que não fazem parte 
do público-alvo do auxílio. De 
acordo com o órgão, o aplicati-
vo Caixa Tem teve 32,2 milhões 
de downloads feitos, mas ape-
nas 12 milhões fazem parte do 
público-alvo, sobrecarregando 
a plataforma. 

A Caixa já registrou 200 mil 
usuários simultâneos, sendo 
que cada pessoa navega em 
média dez minutos. O banco 
ressalta que os beneficiários 
do Bolsa Família, pessoas que 
já têm poupança na Caixa e 
correntistas de outros bancos 
não precisam fazer o download 
do aplicativo.

“Quem está acessando o 
Caixa Tem, em geral, nunca 
teve conta em banco ou acesso 
a serviços financeiros. A Caixa 

Usuários relatam problemas 
para receber auxílio da Caixa

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Cobrança na Área Azul permanece 
suspensa até dia 10 em Rio Preto

A fiscalização e cobrança na 
Área Azul, em Rio Preto, só de-
vem retornar após o dia 10 de 
maio, quando está prevista para 
ser encerrada a quarentena por 
causa do novo coronavírus no 
Estado de São Paulo, conforme 
decreto do governador João 
Doria.

A informação foi confirmada 
pelo presidente da Emurb (Em-
presa Municipal de Urbanismo), 
Rodrigo Juliano, na manhã 
desta quinta-feira, durante 

transmissão ao vivo na página 
da Prefeitura no Facebook.

“Diante da situação da pan-
demia permanecem suspensas 
a fiscalização e cobrança até o 
próximo dia 10 para os usuá-
rios no Centro e na Redentora. 

Daniele JAMMAL

Dessa forma, auxiliamos quem 
precisa utilizar a Área Azul e 
também preservamos os nos-
sos colaboradores que lidam 
direto com a população e por 
isso o risco de contágio é muito 
relevante”, finaliza Juliano.

Divulgação

SEGUE DECRETO 

Os pais e responsáveis dos 
mais de 14 mil alunos da rede 
municipal de ensino de Rio 
Preto que se cadastraram para 
receber o Kit de Alimentação 
Escolar durante o período que os 
alunos estiverem com as aulas 
suspensas por conta da pande-
mia de coronavírus (Covid-19) 
deram início à retirada de mais 
uma etapa do kit com produtos 
perecíveis nesta quinta-feira (23) 
e poderão ser retirados até esta 
sexta-feira (24).

São 14.958 cadastros feitos 
pelos pais e responsáveis dos 
alunos da rede – nesta terceira 
semana de entrega dos kits pe-
recíveis, nesta semana será um 
único kit com produtos iguais 
para as duas faixas etárias 
atendidas.

Kit único composto por: 3 
batatas inglesa, 2 beterrabas, 
2 bananas, 2 laranjas, 2 maçãs 
e 4 pães.

Os kits com alimentos pere-
cíveis serão entregues semanal-
mente durante todo o período de 
suspensão de aulas por conta do 
coronavírus (Covid-19).

A retirada dos kits para os 
alunos cadastrados continua 
nesta sexta-feira e mais uma vez 
vai acontecer nas escolas onde 
estudam os alunos no horário 
de funcionamento de cada uni-
dade escolar. Ao todo, são 52 
unidades espalhadas por toda 
a cidade.

Em nota, a Secretaria de 
Agricultura informa que os ali-
mentos que compõem os kits 
de perecíveis irão variar todas 
as semanas, mas manterão a 
qualidade e quantidade que as 
crianças recebiam semanalmen-
te na merenda escolar regular.

Entrega dos kits de 
alimentos perecíveis 

acontece pela 
terceira semana

Sergio SAMPAIO

Trabalhador fica ferido após 
queda de laje em Olímpia

Por volta das 16h desta 
quinta-feira, o Corpo de Bom-
beiros de Olímpia foi acionado 
às pressas para atender uma 
ocorrência de acidente de tra-
balho.

A operadora da central 193 
do COBOM, Sd Fabia, despa-
chou a equipe na Unidade de 
Resgate (UR) para socorrer 
um operário que foi vítima de  

queda da laje.
Segundo a corporação, Gil-

berto de Andrade, 42 anos, es-
tava trabalhando em uma obra 
na Alameda das Cabreúvas, 
no Condomínio Thermas Park 
Olímpia, quando caiu. 

Ele foi socorrido consciente 
pelos bombeiros, com fraturas 
na bacia e joelho, para a UPA 
24 horas do município, onde 
permanecia até o fechamento 
desta edição.

Isabela MARTINS

COM FRATURAS

fi lhos: Ling, Chun Hung, Chun Chi. Sepulta-
mento ocorreu no dia 23/04/2020.

NEY EVARISTO RAMOS DE OLIVEIRA 
– Falecido no dia 22/04/2020 aos 72 anos 
de idade. Era casado com Tania Maria Mal-
donado Oliveira, deixando a fi lha: Ana Paula. 
Sepultamento ocorreu no dia 23/04/2020 
às 15h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

IOLEZIA MARTINS PINHATARI – Fa-
lecida no dia 22/04/2020 aos 86 anos 
de idade. Era viúva de Geosoel Pinhatari, 
deixando os fi lhos: Emílio, Antônio, Maria 
Aparecida e Edna. Sepultamento ocorreu 
no dia 23/04/2020 às 13h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto.

MADALENA TIYOMI KOBAYASHI – 
Falecida no dia 23/04/2020 aos 66 anos 
de idade. Era viúva de Artur Nelson Buosi, 
deixando a fi lha: Kelly. Sepultamento ocorreu 
no dia 23/04/2020 às 11h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

CRISTIANE APARECIDA SARAIVA – 
Falecida no dia 23/04/2020 aos 55 anos de 
idade. Era casada com Florisvaldo Donizete 
Piva, deixando os fi lhos: Henrique e Eduardo. 
Sepultamento ocorreu no dia 23/04/2020 às 
14h, saindo do velório Municipal de Valinhos 
para o cemitério Municipal de Valinhos.

está fazendo a maior operação 
de bancarização da história do 
Brasil em meio a uma pandemia 
e é natural que tenhamos uma 
curva de aprendizagem”, disse 
o VP de Tecnologia da Caixa, 
Claudio Salituro. 

Segundo o Ministério da 
Cidadania, em nota enviada 
para imprensa nesta quinta-feira 
(23), quem realizou o cadastro 
entre o dia 7 e 10 de abril no 
aplicativo da Caixa e ainda 
está sob análise deve revisar o 
cadastro, pois uma atualização 
realizada no aplicativo pode ter 
impedido que a elegibilidade 
fosse confirmada.

Pessoas desempregadas, 
microempreendedores individu-
ais (MEI), contribuintes da Previ-
dência Social, trabalhadores in-
formais e indivíduos cuja a renda 
mensal não ultrapasse meio 
salário mínimo (R$ 522,50), ou 
cuja a renda familiar total seja 
de até três salários mínimos 
(R$ 3.135,00) podem receber 
o benefício. 

A Caixa já pagou R$ 23,5 
bilhões para 33,2 milhões de 
brasileiros e ainda não há dados 
sobre o número de beneficiados 
por cidade.

O aplicativo Caixa Tem 
teve 32,2 milhões de 
downloads feitos, mas 
apenas 12 milhões fa-
zem parte do público-al-
vo, sobrecarregando a 
plataforma

Sergio SAMPAIO

Daniele JAMMAL
Um operador de caixa, de 19 

anos, residente no Jardim Les-
te, teve o celular e o capacete 
roubados por dois motociclistas.

O assalto aconteceu na noi-
te de terça-feira, na rua João 
Mesquita, no bairro Boa Vista, 
em Rio Preto.

Conforme relato da vítima 
à polícia, estava caminhando 
quando foi abordado pelos cri-
minosos.

Segundo o jovem, o piloto 
era um homem, que tinha na 
garupa uma pessoa com apa-
rência feminina, mas voz grossa.

Os assaltantes fugiram na 
contramão da rua Presciliano 
Pinto. A Polícia Civil busca loca-
lizar câmeras de segurança na 
vizinhança que possam ajudar 
a esclarecer a autoria do crime.

Pedestre é 
roubado por dupla 
de motociclistas 

Daniele JAMMAL
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ADIADOS I 
A pandemia não implodiu apenas os eventos, festas e shows 
de convites vendidos. Festas de casamento e comemorações 
familiares também estão sendo adiadas para o segundo semestre 
ou para o próximo ano, quando não estão sendo canceladas e 
a união se dá apenas entre os noivos. 

BAMBINA III  

Com a economia da cidade 
em frangalhos, os proprietários 
resolveram, mesmo após a 
permissão pelas autoridades, 
de reabertura dos estabele-
cimentos  comerciais,  pisar 
no freio e continuar apenas 
entregando em delivery e take 
away. O salão não mais abrirá, 
em definitivo, informa Cláudia 
a este colunista.

Quirino Mendes Neto, que ganhou idade nova 
anteontem, com três netos: Vitor Vetorasso Mendes 
Menezes, Maria Flavia Vetorasso, ambos médicos e 
Maria Luiza Vetorasso Mendes Matarazzo Ribeiro, 

estudante de medicina 

ADIADOS V 

O casamento de Geovana Queiroz, que aconteceria dia 3 de 
outubro, em Trancoso, também foi cancelado. Tudo isso, faz 
as providências de reservas de passagens e pousadas, buffet e 
logística de transporte, voltarem à estaca zero.

ANIVERSÁRIOS

ESSES OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 24, sexta-feira: 
Dia do Agente de Viagem, Antônia Ceneviva, Barbra Streisand, 
nasceu em 1929 em Pirajuí, São Paulo, Carmen Terezinha Solbiati 
Mayrink Veiga, socialite brasileira com grande projeção no Jet-set 
internacional, considerada uma das mulheres mais elegantes do 
mundo. Morreu em 2017, aos 88 anos, no Rio de Janeiro; senador 
José Sarney, Luís Reinaldo Canizza, Anna Carolina Figueiredo 
Ferraz Pavolari, Anita Zancaner, José Luiz Salvador. 25, sábado: 
Data Nacional de Portugal, Dia das Organizações das Nações 
Unidas (ONU), Dia do Contabilista, Sueli Bérgamo Ferreira, Clotilde 
Fernandes Garcia da Costa, Laerte Teixeira da Costa, Al Pacino, 
Ana Cristina Olival Oliveira, Anselmo Liso, Cleide Bueno, Luiz 
Andreolli Júnior, Maria Sílvia Matera Gerber, Neusa Pietro Duque. 
26, domingo: Dia da 1ª Missa no Brasil (1500), Dia do Goleiro, 
aniversário da Rede Globo, Ana Cláudia Santos Silva Costa, Eladio 
Aidar Ismael Di Lorenzo Arroyo, Agildo Ribeiro, Jorge Luís Mattar, 
Lilian Sestini dos Santos Gusson, Luís Henrique Terruggi, Maria 
Regina Piccolo. 27, segunda-feira: Dia do Sacerdote, Tadeu Vezzi, 
Fred Navarro da Cruz Filho, Regina Cavalari, Carlos Eduardo Arroyo. 
28, terça-feira: Dia da Educação,  Dia da Sogra, Dia Nacional do 
Idoso, Leonardo Lania, Carlos Celso Anselmo Prado de Carvalho, 
Gilberto Camargo Soubhia, Hugo Henrique Von Gal, José Carlos 
Fleury, Luca Fogaça, Stênio Garcia, Yara Accorsi Costa dos Santos, 
Carol Zangirolami Garcia, Luizinho Neves, Aniloel Nazareth Neto, 
Gustavo Fonseca Faria, Felipe Centola Crosera. 29, quarta-feira: 
Biba Moreira, Dipiu Thomaz, Fátima Loureiro, José Eduardo Roma 
Júnior, Amadeu Cherubini Neto, Cecília Pierre, Sonia Paiva Jesus 
Martim Neto - presidente do Automóvel Clube; Moysés Camargo-
vice-presidente do Automóvel Clube; Maria Márcia Fava Homsi, 
Waldir Antonio Maluf Tognola, Nana Caymmi, Penélope Cruz, Jayme 
de Souza Filho, José Antônio Ercolin, Luiz Roberto Méssici. 30, 
quinta-feira: Baronesa Sílvia Amélia de Waldner, Sandro Rogerio 
Gubolin, Giancarlo Lui, bel. José Luiz Chain, Milton Flávio, André 
Agassi, Antônio Celso Oliveira Braga, Delfim Neto, Fausto Silva, 
Fabiola Oliveira.

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

ADIADOS II 

A festa dos 70 anos do médico rio-pretense José Carlos Nicolau, 
hoje residindo em São Paulo, onde é um dos diretores do Incor 
e que serviria também para comemorar a formatura de seu filho 
André, na Escola Paulista de Medicina, marcada para o dia 11 de 
abril, no Buffet Félix Petrolli, foi cancelada. E José Carlos e a mulher 
Celinha ainda avaliam se retomam o projeto no ano que vem.

PORTAS FECHADAS 

A unidade da Avenida Alberto 
Andaló do Rei do Pão de Queijo, 
do empresário Humberto Luiz da 
Silva, que desde 2015 funcionava 
na esquina com a Rubião Jr, 
encerrou as atividades. O primeiro 
estabelecimento, na esquina da 
Avenida Bady Basssitt com rua 
Silva Jardim, numa das portas 
de entrada do bairro Boa Vista, 
continua funcionando a todo vapor. 

BAMBINA  I 

O tradicionalíssimo restaurante 
Bambina, hoje dirigido pela viúva 
do fundador, D. Ilsa, e por sua 
filha Cláudia, estabelecimento 
que acaba de comemorar 54 
anos de idade (a primeira 
unidade foi inaugurada em 
1966, na Praça Rui Barbosa, 
no andar térreo do Edifício 
Itamarati pelo saudoso Augusto 
Pires da Silva), sempre foi uma 
referência na gastronomia de 
qualidade. 

BAMBINA II  

Era ali que os nomes top do high, 
as personalidades da política 
e dos negócios se reuniam 
em ocasiões business, em 
comemorações empresariais, 
para homenagear importantes 

BABY 

Fernando Bergamaschi Arouca, filha de Nilton Arouca e Marjorie 
Bergamaschi Arouca, e Isabel, filha de Aldino Pala e Mariângela 
Beolchi, estão festejando o nascimento domingo, dia 19 de abril, 
de seu primogênito Pedro.

ADIADOS IV  

Só na família Bassitt, dois casamentos tiveram que ser 
remarcados. O de Thomas Bassitt, marcado para 25 de abril, 
na igreja N.S. do Brasil, com recepção após no Buffet Fasano, 
foi adiado, talvez para o dia 12 de dezembro. O casamento de 
Rodrigo Bassitt Porto, primo de Thomas, na Fazenda das Cabras, 
em Campinas, marcado para o dia 8 de maio, foi adiado e talvez 
seja marcado para agosto. Talvez, dependendo de como se 
comporte a pandemia. 

ADIADOS III 

A tradicional Festa dos Jacinthos, organizada por Manoel 
Jorge de Medeiros e suas primas Nilza Pinto Cesar e Teka 
Soubhia, para reunir a família Jacintho num animado almoço, 
que aconteceria dia 2 de maio, na Fazenda Santa Tereza, em 
Icém, foi cancelada. 

Vamos juntos #LutarContraACrise

     Neste domingo, dia 26, 
o Harmonia Tênis Clube 
oferece novamente uma 
deliciosa feijoada para os seus 
associados ao preço de R$ 
70,00 (serve duas pessoas). 
A feijoada pode ser retirada no 
clube ou entregue tipo delivery. 
Reservas pelo telefone: 3202-
6511. Entregas a domicílio 
têm taxa de R$ 10,00.

    Desta coluna, as 
condolências às famílias do 
advogado Homero Heitor 
Colombini e do cirurgião 
dentista Cesar Nogueira, que 
faleceram esta semana.

     Gerson e Silvana Beolchi 
Lima optaram pelo isolamento 
em sua fazenda onde é mais 

fácil encontrarem distração 
enquanto trabalham, nesses 
tempos de isolamento social.

     De pé no gesso e cadeira 
de rodas, Aninha Cury Arantes, 
esposa de Renato Arantes, que 
no estilo Terezinha de Jesus, 
de uma queda foi ao chão.

    Com o Poupatempo 
fechado, a Secretaria 
de Trânsito de Rio Preto 
disponibilizou sistema online 
para apresentação de recursos 
para multas (www.riopreto.
sp.gov.br).

     Um grupo do varejo 
pretende adiar o dia das mães 
de 10 de maio para 12 de 
julho, por causa da Covid-19.

* 

* 

* 

* 
* 

* 

visitantes do cenário político 
o u  p a r a  c a s amen t o s  e 
aniversários. Nesse período 
de pandemia, orientados pela 
autoridade sanitária, estão 
entregando apenas no sistema 
delivery ou em retirada no local 
(take away) os pratos que 
sempre fizeram seu cardápio 
icônico.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA: NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP
EMPENHO 5886/20
CONTRATADA: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 
EPP
EMPENHO 6656/20
CONTRATADA: KENAN MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHOS 6658/20 E 6777/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A 
EMPENHO 6781/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
EMPENHO 6554/20
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS LTDA
EMPENHO 6782/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
EMPENHO 6833/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 019/19
Contrato nº DIL/0019/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 65§ 1º, da LF 8666/93, fi ca acrescido em aproxi-
madamente 6% do valor inicial do contrato supramencionado. PGM. 
Adilson Vedroni.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação Nº 10/2020
Contrato DIL/0012/20
CONTRATADA: Gilberto Aparecido Gonçalves
OBJETO: Locação do imóvel localizado na Rua São José, nº43, 
Vila Fiorezzi, nesta, destinado as instalações da Junta de Serviço 
Militar – Valor Unitário – R$27.600,00 – G.Pref. José R. Moreira – 
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
ATA Nº 0297/20
CONTRATADA: DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ginastica ao ar livre (ATI) 
– Valores Unitários – Item 02 – R$3.130,00; Item 03 – R$1.265,00; 
Item 09 – R$1.640,00 – SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2020
ATA Nº 0298/20
CONTRATADA: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
OBJETO: Fornecimento de toner – Valores Unitários – Item 04 
– R$99,00; Item 05 – R$150,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2020
ATA Nº 0299/20
CONTRATADA: CV TYRES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores ra-
diais – Valores Unitários – Item 01 – R$149,00; Item 02 – R$70,00; 
Item 03 – R$150,00; Item 10 – R$41,00; Item 11 – R$39,00; Item 
14 – R$66,00; Item 15 – R$200,00; Item 18 – R$480,00; Item 
19 – R$957,00; Item 20 – R$857,00; Item 26 – R$1.650,00; Item 
28 – R$1.626,00; Item 29 – R$1.410,00; Item 30 – R$219,00; Item 
31 – R$2.350,00; Item 34 – R$2.600,00; Item 35 – R$207,00; Item 
36 – R$240,00; Item 37 – R$370,00; Item 38 – R$3.930,00; Item 
39 – R$310,00; Item 40 – R$333,00; Item 41 – R$570,00; Item 45 
– R$1.085,00; Item 46 – R$460,00; Item 47 - R$450,00; Item 51 – 
R$850,00; Item 52 – R$800,00; Item 53 – R$26,00  – SMA – Luís 
Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2020
ATA Nº 0300/20
CONTRATADA: CONSTANTINO PNEUS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores 
radiais – Valores Unitários – Item 05 – R$222,00; Item 22 – 
R$1.395,50 – SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2020
ATA Nº 0301/20
CONTRATADA: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores ra-
diais – Valores Unitários – Item 42 – R$422,75; Item 43 – R$562,35 
– SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020
ATA Nº 0302/20
CONTRATADA: USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços para execução 
pontuais do pavimento asfáltico nas vias públicas – Lote 01 - Va-
lores Unitários – Item 01 – R$38,71; Item 02 – R$38,71; Item 03 
– R$0,77; Item 04 – R$1,30; Item 05 – R$0,32 – SMTTS – Amaury 
Hernandes – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0070/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Itens 
15, 19, 20 e 31 - SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$9.064,980.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0071/20
CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Item 02 - 
SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$402,000.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0072/20
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Itens 
05 e 27 - SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$111.580,920.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0073/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Itens 
01, 06, 08, 17, 26 e 35 - SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor 
Total: R$731.831,580.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0074/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Itens 
10 e 24 - SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$7.874,600.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0075/20
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Itens 04, 
13, 14, 23 e 33 - SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$2.607,840.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0076/20
CONTRATADA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Item 22 - 
SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$158.156,640.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0077/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Itens 
03,25,29 e 30 - SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$58.082,930.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0078/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Item 16 - 
SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$730,080.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2020
CONTRATO PRE/0079/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI
OBJETO: Aquisição de licença anual offi ce – Item 01 - SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$28.710,00.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 03/2020
CONTRATO Nº COC/0015/20
CONTRATADA: CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA.
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de ma-
teriais para execução de recapeamento asfáltico e fresagem de 
diversas ruas e avenidas do Município em CPA de rolamento com 
aplicação de CBUQ FAIXA III DO DER-SP – SMO – Sérgio Astolfo 
Issas - Prazo de vigência: 120 dias – Valor Total R$ 8.833.788,30.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 44/2019
CONTRATO Nº TOP/0009/20
CONTRATADA: CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA.
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de ma-
teriais a obras de construção de nova travessia sobre o Córrego 
Talhado – SMO – Sérgio Astolfo Issas- Prazo de vigência: 225 dias 
– Valor Total R$519.059,58.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 76/2020 – Processo n.º 
1873/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de prestação de servi-
ços de roçada e jardinagem com fornecimento de materiais e mão 
de obra. Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 14/04/2020, sendo adjudicado o 
item à empresa declarada vencedora: RAMADAM & FIGUEIREDO 
CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA item 1. Não hou-
ve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi- Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 119/2020 - Processo 11.328/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras retangula-
res em função da pandemia do vírus Covid-19. Secretaria Municipal 
de Saúde.
Em razão de questionamento, foi excluído alínea “b” do item 1.4; 
item 2.3 do capitulo X; I.2 do Anexo I; 2.4 e 2.4.1 do Anexo II do 
edital e foi acrescentado o Termo de Referência Retifi cado (elabo-
rado pela Secretaria Municipal de Saúde), devido a Retifi cação fi ca 
redesignada a data para o processamento do pregão para ocorrer 
no dia 04/05/2020 às 14:00hs. O Edital Retifi cado encontra-se no 
‘Portal de Compras’. Adriana Tápparo – Pregoeira
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a 
favor do vencedor: Ramadam & Figueiredo Construção, Comércio 
e Serviço Ltda ME. Kátia Regina Penteado 
Casemiro – Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
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° 
180/2020, PROCESSO 11.344/2020, objetivando a aquisição de 
materiais para confecção de estrutura guarda corpo/gradil para o 
novo terminal urbano. Secretaria Municipal de Trânsito Transpor-
tes e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
08/05/2020, 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° 
127/2020, PROCESSO 11.360/2020, objetivando o registro de pre-
ços para aquisição de máscaras descartáveis para atendimento às 
unidades escolares para o combate do vírus Covid-19. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 04/05/2020, 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° 
137/2020, PROCESSO 11.447/2020, objetivando o registro de pre-
ços de máscara respiratória purifi cadora de ar (n95) para combate 
ao covid-19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 04/05/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, en-
contram-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° 
124/2020, PROCESSO 11.357/2020, objetivando  aquisição de 
sanitários volantes sobre rodas para utilização durante a realização 
das feiras livres do município, conforme termo de referência anexo 
ao edital. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/05/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e de-
mais 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° 
126/2020, PROCESSO 11.359/2020, objetivando a aquisição medi-
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camentos padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saú-
de. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/05/2020, 
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° 
136/2020, PROCESSO 11.380/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de instrumentais odontológicos. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 11/05/2020, 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.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: pregão eletrônico 100/2020 Processo: 11099/2020
Objeto: registro de preços de máscara respiratória purifi cadora de 
ar (n95) para combate ao covid-19. Secretaria Municipal de Saúde.
Revogo o processo licitatório para readequação das especifi cações/
exigências do edital. Aldenis Albaneze Borim- Secretário Municipal 
de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.097 DE 07 DE ABRIL DE 2020
NOMEIA, DECIO APARECIDO DE PAULA, para ocupar o Cargo 
em Comissão – DIRETOR - CD.101.3, lotado na Diretoria da Usina 
de Asfalto da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 
de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.181 DE 20 DE ABRIL DE 2020
EXONERA, a servidora de carreira DENISE RAMOS TEIXEIRA, do 
Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD.101.2, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, lotada na Coordenadoria de Tráfego da da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA, nomeada pela Portaria n.º 28.108 de 20 de janeiro 
de 2017, retroagindo os efeitos desta a 15 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.182 DE 20 DE ABRIL DE 2020
EXONERA, VALDEMIRO DELFINO GOMES, do Cargo em Comis-
são – CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO – CD.101.2, cons-
tante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 
e 598/2019, lotado no Gabinete do Secretário da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA, no-
meado pela Portaria n.º 30.752 de 11 de julho de 2018, retroagindo 
os efeitos desta a 15 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.183 DE 20 DE ABRIL DE 2020
NOMEIA, VALDEMIRO DELFINO GOMES, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotado 
na Coordenadoria de Tráfego da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA, constante do Anexo 
I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Comple-
mentares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 15 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 875, DE 29 DE MAIO DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): CHRISTIANE VIEIRA ALVES
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso I, da Lei Complementar 
n.º 05/90, por infração aos incisos I, V-a e IX, do artigo 204 da Lei 
Complementar nº 05/90.
Advogado:Milton Luiz Guimarães – OAB/SP 308.780
PORTARIA N.º 34.184 DE 20 DE ABRIL DE 2020
DISPENSA, SILVIA REGINA BREZEGUELO KAUAM, da Função 
de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento Admi-
nistrativo e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 
15 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.187 DE 20 DE ABRIL DE 2020
NOMEIA, a servidora de carreira SILVIA REGINA BREZEGUELO 
KAUAM, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE GABI-
NETE - CD.101.2, lotada no Chefe de Gabinete da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 15 
de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.189 DE 20 DE ABRIL DE 2020 (Republicação 
por Incorreção)
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALESSANDRA OKAMO-
TO, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 15/04/2020.
PORTARIA N.º 854 DE 29 DE JANEIRO DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): CLAYTON EDUARDO GIL QUERO
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, por infração aos incisos I e III, do artigo 204, da Lei 
Complementar nº 05/90.
Advogado: Leandro Henrique da Silva – OAB/SP 285.286

PORTARIA N.º 34.197 DE 20 DE ABRIL DE 2020 (Republicação 
por Incorreção)
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) PATRICIA ALVES 
PINTO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
14/04/2020.
PORTARIA N.º 34.200 DE 20 DE ABRIL DE 2020
DISPENSA, LUANA CAROLINA VETORETTI CORNACHIONI, da 
Função de Chefi a de Setor, no Setor de Preparação de Compras 
da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
criada pelo artigo 72 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alte-
rações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 15 de abril de 
2020. OUTROSSIM, DESIGNA, LUANA CAROLINA VETORETTI 
CORNACHIONI, para exercer a Função de Chefe de Departamento 
- FG.101.6, no Departamento Administrativo e de Execução Orça-
mentária da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segu-
rança, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 

538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações 
posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória corresponden-
te, retroagindo os efeitos desta a 15 de abril de 2020. 
PORTARIA N.º 34.201 DE 20 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, LUCIMEIRE BOTOSSI TRINDADE, para exercer a de 
Função de Chefi a de Setor, no Setor de Preparação de Compras da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, criada 
pelo artigo 72 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações pos-
teriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 15 de abril de 2020. 
PORTARIA N.º 835, DE 06 DE AGOSTO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): LUIZ ALBERTO ANDALÓ
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Complementar 
n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, III e IX, do artigo 204, e inci-
so I do artigo 205, ambos da Lei Complementar nº 05/90
PORTARIA N.º 34.202 DE 20 DE ABRIL DE 2020
DISPENSA, os seguintes servidores de carreira das GRATIFICA-
ÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta a 01 de abril 
de 2020, conforme segue:
CHRISTIANE IAMACHITA LIMA DOS SANTOS, da Função de 
Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Pronto 
Atendimento - UPA - Vila Toninho da Secretaria Municipal de Saúde, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
MARILDA GONÇALVES FONSECA VEIGA, da Função de Chefe de 
Departamento - FG.101.6, no Departamento de Pronto Atendimen-
to – UPA – Solo Sagrado/Região Norte da Secretaria Municipal de 
Saúde, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações 
posteriores.
PORTARIA N.º 34.203 DE 20 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as 
GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta a 
01 de abril de 2020, conforme segue:
CHRISTIANE IAMACHITA LIMA DOS SANTOS, para exercer a 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamen-
to de Pronto Atendimento – UPA – Solo Sagrado/Região Norte 
da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remu-
neratória correspondente.
MARILDA GONÇALVES FONSECA VEIGA, para exercer a Função 
de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Pronto 
Atendimento - UPA - Vila Toninho da Secretaria Municipal de Saúde, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.
PORTARIA N.º 34.207 DE 20 DE ABRIL DE 2020
NOMEIA, ANDRESSA DE LIMA ZAFALON, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotada na Divisão 
de Atendimento ao Consumidor - Procon do GABINETE DO PRE-
FEITO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos 
desta a 07 de abril de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.460
DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão adminis-
trativa, de imóvel público municipal, em favor da Igreja Evangélica 
Pentecostal Formosa.
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 dispõe sobre a autorização para outorga de uso, 
sob forma de concessão administrativa, de imóvel público munici-
pal, em favor da Igreja Evangélica Pentecostal Formosa.
Art. 2º O Município poderá, nos termos do art. 111, § 1º da L.O.M., 
outorgar o uso de uma área constituída de parte da Área Institucio-
nal 12 do Loteamento Solo Sagrado I, com 382,62 metros quadra-
dos, com as construções edifi cadas e as benfeitorias realizadas 
na vigência das concessões autorizadas pelas Leis nº 8.818, de 
13 de dezembro de 2002 e nº 10.213, de 22 de setembro de 2008, 
em favor da IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL FORMOSA, 
conforme abaixo descreve:
“Tem início no ponto localizado no alinhamento da Rua Humberto 
de Olegário Dantas, distante 9,00 metros do encontro dos prolon-
gamentos das Ruas Humberto Olegário Dantas e São Vicente de 
Paulo; segue pelo alinhamento da Rua Humberto de Olegário Dan-
tas, nas distâncias de 11,00 metros; daí defl ete à esquerda e segue 
na distância de 20,00 metros confrontando com a área institucional 
12; daí defl ete à esquerda e segue na distância de 20,00 metros 
confrontando ainda com a área institucional 12, até o ponto de 
encontro com a Rua São Vicente de Paula; daí defl ete à esquerda 
e segue na distância de 11,00 metros confrontando com a Rua São 
Vicente de Paula; daí segue em curva na distância de 14,14 metro, 
na confl uência da Rua São Vicente de Paula com a Rua Humberto 
Olegário Dantas, até o ponto inicial desta descrição, encerrando 
uma área de 382,62 metros quadrados.”
Parágrafo único. A outorga do uso mediante concessão administra-
tiva do imóvel supra descrito será concretizada a partir da data de 
publicação do Termo de Concessão devidamente assinado e terá 
vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogáveis, sendo que ao 
término do prazo, a entidade benefi ciária não terá qualquer direito 
à retenção de benfeitorias ou indenização por obras que eventual-
mente tenham sido por ela realizadas no referido local.
Art. 3º As condições de uso do imóvel e suas instalações consta-
rão de Termo de Concessão próprio, conforme modelo em anexo, 
adaptável às peculiaridades ocorrentes.
Parágrafo único. A entidade perderá a outorga de uso caso utilize 
o imóvel para fi nalidade diversa da estabelecida no Termo de Con-
cessão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 08/2018 – DISPENSA 02/2018 – PROCESSO 09/2018
Contratada: AIMAR OMERO SANSÃO
Objeto: Reajuste do contrato de locação de Imóvel (Av. João Batis-
ta Vetorasso, 2260 – Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi 
(Rua José Guidi) – Cadastro Imobiliário Municipal nº 519.032.004).
Valor do Acréscimo Mensal: R$ 1.254,97 Valor Mensal: R$ 
19.662,33 Valor Anual: R$ 235.947,96 Valor total do contrato: R$ 
1.130.069,87. Data de assinatura: 14.04.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 254/2019 – PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº 81/2019 – PROCESSO SeMAE nº 105/2019
Contratada: R. D. VELANI ELÉTRICA EPP
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entre-
ga do objeto contratual até o dia 04.05.2020. Data da autorização: 
20.04.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 13/2020 – TOMADA DE PREÇOS nº 06/2019 – 
PROC. nº 149/2019
Contratada: NOROMIX CONCRETO S/A
Objeto: Prorrogação do prazo de execução referente à execução 
de serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico e serviços 
complementares nas vias de circulação interna da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) Rio Preto, incluindo fornecimento de 
todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos neces-
sários à execução dos serviços.
Data da assinatura: 17.04.2020 Prazo: 60 dias
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 08/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
16/2020
Objeto: Aquisição de analisador de motores, qualidade de energia e 
potência em sistemas elétricos trifásicos.
Contratada: INTERENG AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Ordem de Fornecimento nº 70/2020, recebida em 14.04.2020. 
Valor: R$ 70.000,00.
Prazo de entrega: 60 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

COMUNICADO – COMISSÃO DE LICITAÇÕES
NOTIFICAÇÃO: Ficam as empresas abaixo mencionadas, através 
de seus representantes legais, notifi cadas para, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, em querendo, retirarem os envelopes não abertos 
nos respectivos processos licitatórios, fi ndo o qual serão inutiliza-
dos. 
Local: Setor de Licitações do SeMAE na Rua Antonio de Godoy, nº 
2181, Jd. Seixas, São José do Rio Preto – SP: 
CONCORRÊNCIA 01/2020 - PROCESSO 15/2020 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL
EMPRESA: Tecnoagua, Indústria Comércio, Importação, Exporta-
ção e Manutenção de Bombas EIRELI
EMPRESA: Altale Industrial e Infra Eletromecânica Ltda
S. J. Rio Preto, 23.04.2020 – Rafael Santos Lopes – Presidente 
Interino da CL
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 029 de 23/04/2020. Regu-
lamenta o Decreto 18.590 de 24 de março de 2020 e dá outras 
providências. O SUPERINTENDENTE DO SeMAE, usando das 
atribuições e competência que lhe são conferidas pela Lei Comple-
mentar n.º 130/2001, de 24 de agosto de 2001, com as alterações 
promovidas pela Lei Complementar n.º 265, de 06 de outubro de 
2008 e CONSIDERANDO a Portaria nº 028/2017, que trata sobre 
a realização de cumprimento de jornada em horário extraordiná-
rio pelos servidores do SeMAE; CONSIDERANDO a Portaria nº 
027/2017, que trata sobre a substituição do exercício de funções 
gratifi cadas ou de atividade especial ou de cargos em comissão; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 025/2020, que dispôs sobre a 
rotina de trabalho no âmbito do SeMAE em razão da pandemia de 
covid19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, no dia 
11 de março de 2020, enfermidade causada pelo novo coronavírus 
SARS CoV-2; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.571, 
de 24 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade 
pública no município de São José do Rio Preto; CONSIDERANDO 
o Decreto Municipal nº 18.590, de 17 de abril de 2020, que dispôs 
sobre medidas de redução de despesas com pessoal da Adminis-
tração Direta e das Autarquias, durante a vigência do estado de ca-
lamidade pública mencionado; CONSIDERANDO que o serviço de 
saneamento é essencial e deve ser prestado de forma ininterrupta 
e que o abastecimento de água atende às necessidades básicas 
e prementes população, RESOLVE: Art. 1º. Ficam suspensos, até 
decisão ulterior: I - os concursos públicos em andamento; II - a 
admissão de estagiários; III - as nomeações para cargos públicos e 
as admissões em empregos públicos, ressalvados os casos de di-
reção, chefi a e assessoramento e nomeações necessárias aos ser-
viços defi nidos como essenciais no combate do COVID 19. Art. 2º. 
O gozo de férias e licenças-prêmio segue suspenso, nos termos da 
Portaria nº 025/2020. § 1º. Para evitar prejuízos aos funcionários, 
fi ca suspensa a prescrição do período de gozo de licença-prêmio e 
férias. § 2º. Fica proibida a conversão em abono pecuniário de um 
terço das férias. § 3º. O pagamento da licença prêmio em pecúnia 
solicitada até dezembro de 2019 será feito como requerido. Art. 3º. 
O cumprimento de jornada de trabalho em horário extraordinário 
deve se dar na forma prevista nos termos da Portaria nº 028/2017. 
Art. 4º. A eventual substituição de chefi as fi cará a cargo de servidor 
que detenha cargo em comissão ou função especial ou gratifi cada 
de igual nível hierárquico, nos termos da Portaria nº 027/2017. Art. 
5º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 23.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 04

Data: 23 de abril de 2020

Nomeia a gestora da parceria do processo de inexigibilidade de 
chamamento público SMAA nº 01/2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio Pre-
to, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do Decreto nº 18.265, de 14 de março de 2019;
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, inciso IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de 
fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de feve-
reiro de 2017 e pelo Decreto nº 17.800 de 29 de junho de 2017.
NOMEIA:
 Art. 1º - A Servidora pública Sara Guerra Ismael Zanchini, res-
ponsável pela gestão da parceria entre a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento e a Associação Lar São Francisco na 
Providência de Deus, para concessão de subvenção Social. 
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execução da 
referida parceria. 
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data 



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

e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e arquivada 
nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data 
de sua publicação
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-
TO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 05

Data: 23 de abril de 2020

Nomeia a comissão de monitoramento da parceria do processo de 
inexigibilidade de chamamento público SMAA nº 01/2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio Pre-
to, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do Decreto nº 18.265, de 14 de março de 2019;
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, inciso IV, do Decreto nº 17.708 de 07 
de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de 
fevereiro de 2017 e pelo Decreto nº 17.800 de 29 de junho de 2017.
NOMEIA:
 Art. 1º - A comissão de monitoramento e avaliação da parceria 
do processo de Inexigibilidade de Chamamento público SMAA nº 
01/2020, que concede subvenção social, em conformidade com a 
lei 13.019/2014, os servidores abaixo relacionados: 
• Claudineia de Fatima Romanzini Delfi no;
• Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli; 
• Elisa Furukawa Godoi.
Art. 2º - Os servidores deverão monitorar e avaliar a execução da 
referida parceria. 
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data 
e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e arquivada 
nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data 
de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-
TO

Retifi cação de Extrato de Portaria 033/2019 de 07 de novembro 
de 2019. 

Onde se lê: Designa os servidores estáveis: José Carlos Floriano 
[..]
Leia-se: Designa os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira 
Lima, Eziquiel de Andrade e Osvaldir Fialho de Brito, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, na 
apuração dos fatos relatados no documento nº 205/2019 – Ouvido-
ria/GCM. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000088436 01243/01 A F DA S CAMPOS SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000087745 01634/07 A M G DA SILVA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088811 00667/20 ANA ELISA ROSSELLI FOLCHINE Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000088782 00663/20 ARLINDO DE SOUZA GONCALVES 
33310072851 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000086440 02297/16 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO 
BRASIL 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000088789 00665/20 AUGUSTO CESAR SANT ANNA 
42053506865 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000088883 00669/20 BAR E MERCEARIA TASSE LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000048883 01900/17 C A DOS SANTOS CALDEIRA BRAZÃO 
ALIMENTOS ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000039033 01991/08 CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000396434 00047/17 CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000087344 01471/00 CLINICA ORTOPEDICA CARNEIRO 
EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social 

2020000087352 01471/00 CLINICA ORTOPEDICA CARNEIRO 
EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088793 02424/18 DAIANE FERNANDA GARBIM 
38470703803 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000036617 00875/17 DANIEL MORAIS RESTAURANTE ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000087835 00661/20 DONA FLOR FEMINICES CENTRO DE 
BELEZA LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000043359 00316/13 EDUARDO HENRIQUE ROSSI E 
SIMOES 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000051230 00196/15 FABIANO COSTA MACHADO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000085737 01300/19 FABIANO JORGE SAAD 31270904809 Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000057563 00093/18 FABRICIA CRISTINA DA SILVA 
28969861890 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037215 00224/08 FACCHINI S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000037228 00224/08 FACCHINI S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037248 00524/08 FACCHINI S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000037256 00524/08 FACCHINI S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037267 00248/05 FACCHINI S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000037272 00248/05 FACCHINI S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000037279 01977/07 FACCHINI S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000037285 01977/07 FACCHINI S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037291 00244/13 FACCHINI S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000037301 00244/13 FACCHINI S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088449 00524/08 FACCHINI S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000088548 00224/08 FACCHINI S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000088553 00248/05 FACCHINI S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000088770 00244/13 FACCHINI S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000088772 01977/07 FACCHINI S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000088786 00664/20 FLAVIO ROBERTO MIRANDA 
13339611890 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000086238 00155/05 FRIGOESPANHA COMERCIO DE 
CARNES LTDA EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000086248 00155/05 FRIGOESPANHA COMERCIO DE 
CARNES LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000036995 00888/14 FUNDACAO LIBERO BADARO ENSINO 
E ASSISTENCIA SOCIAL 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000037006 00888/14 FUNDACAO LIBERO BADARO ENSINO 
E ASSISTENCIA SOCIAL 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088914 00503/00 GERALDO OLIVEIRA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000087609 00044/19 GIOCONDA ZANCANER COCENZO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088833 01811/13 HOME CARE CENE HOSPITALLAR 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000088790 02589/18 IAN DE LIMA CASSIANO 48472896846 Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055971 00355/08 ICL RESTAURANTE EIRELI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053356 01062/10 J CONTE CHOPERIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000085538 00650/20 JOÃO TEODORO 78626382804 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000087127 001568/15 JOSE CLAUDIO DE FREITAS 
97459844853 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088838 00668/20 L J TORQUATO COMERCIO DE 
OCULOS LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000041121 00896/06 LACTVIT LATICINIOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000087936 01478/00 LEMOS & PINTO MINI MERCADO LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000087940 02683/16 LEMOS & PINTO MINI MERCADO LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043352 00317/13 LIHA MACRI BOGAZ E SIMOES Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000036431 01030/07 MARCIA CRISTINA PEREIRA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088791 00013/19 MARCIA PERPETUA RIBEIRO PANSANI 
12164545826 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000086771 00659/20 MARCIO GABRIEL DA SILVA FILHO 
27821677825 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000037334 02333/17 MARIA HELENA DOMINGOS MACHADO 
11901345866 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000087195 00277/05 MILENY CRISTINA XAVIER Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088810 01253/07 MIRELLA DI PARDO NICOLA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000088865 00871/18 MOTA E BARBOSA ESTÉTICA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088427 00934/12 NAPOLEÃO & NAPOLEÃO RIO PRETO 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000086651 00658/20 OKAYAMA-SHI SUSHI LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000093639 02467/18 PAMELA FERNANDES DA SILVA 
43486925806 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000088915 00642/00 PEREIRA E CAVANHINI COMERCIO DE 
BEBIDAS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000041051 00667/18 RESTAURANTE SANTO TEMPERO RIO 
PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000039581 00539/00 ROSEMARI LUCIA ARIOLI COLARINI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000086626 00539/00 ROSEMARI LUCIA ARIOLI COLARINI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088766 00539/00 ROSEMARI LUCIA ARIOLI COLARINI Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000088767 00539/00 ROSEMARI LUCIA ARIOLI COLARINI Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social 

2020000088262 00662/20 SIRLEI DE LIMA NASCIMENTO 
28005293852 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000040163 01628/12 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000088925 00670/20 SUPREMAMARCAS DERMO 
NUTRITION LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000088926 00671/20 SUPREMAMARCAS DERMO 
NUTRITION LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

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

SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000094055 00419/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1867 

      São José do Rio Preto, 24 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

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 06 de maio 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 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA
CNPJ sob nº 13.989.616/0001-73
OBJETO O presente contrato tem por objeto Aquisição de equipa-
mentos esportivos.
VALOR GLOBAL de R$51.310,00 (cinqüenta e um mil trezentos e 
dez reais)
VIGENCIA: 14/04/2020 a 31/12/2020
Monte Aprazível, 14 de Abril de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020
Objeto: Aquisição de kits de alimentação destinados a distribuição 
aos alunos da rede municipal de ensino.
Data do Encerramento: 11/05/2020
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, 23 de abril de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
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__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

RAFAEL MARTINS e MICHAELI FLAVIA DIAS. Ele, brasileiro, natural de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, nascido aos trinta (30) de janeiro de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e 
sete (27) anos de idade, pedreiro, divorciado, filho de ISMAEL PELICER ROS MARTINS e de dona TÂNIA 
LEANDRO PEREIRA MARTINS. Ela, brasileira, natural de Guaíra, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e 
sete (27) de junho de um mil novecentos e noventa e um (1991), com vinte  e oito (28) anos de idade, manicure, 
solteira, filha de FLAVIO AVELINO DIAS e de dona DIRCEIA APARECIDA DO PORTO DIAS.

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

São José do Rio Preto - SP, seis (06) de abril de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

RAFHAEL GUILHERME RAMOS SANTANA e VITÓRIA CARINA FIDELIS DE SOUZA. Ele, 
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos cinco (05) de agosto de um mil 
novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e dois (22) anos de idade, mecânico, solteiro, filho de de dona 
ALESSANDRA RAMOS SANTANA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  vinte e dois (22) de julho de dois mil (2000), com dezenove (19) anos de idade, do lar, solteira, filha 
de RODRIGO DONIZETI DE SOUZA e de dona CRISTIANE FIDELIS DA SILVA.

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

São José do Rio Preto - SP, seis (06) de abril de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

THIAGO ALONSO FERMINO e TATIANA DOS SANTOS CARDOSO. Ele, brasileiro, natural de 
Perdizes, Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), com 
trinta  e um (31) anos de idade, auxiliar administrativo, solteiro, filho de JOSÉ ALONSO FERMINO e de dona 
NILDA FERREIRA FERMINO. Ela, brasileira, natural de Araruna, Estado da Paraíba, nascida aos  dois (02) de 
julho de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e seis (26) anos de idade, estudante, solteira, filha 
de FRANCISCO CARDOSO DA SILVA NETO e de dona ADELMA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO.

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

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de abril de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

DANIEL COSTA PRADO e LIRIA EUGENIO AMORIM. Ele, brasileiro, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de novembro de dois mil (2000), com dezenove (19) anos 
de idade, brasileira, solteiro, filho de FÁBIO MOISÉS DO PRADO e de dona MÁRCIA COSTA ROJAS DO 
PRADO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e nove (29) de 
julho de dois mil e dois (2002), com dezessete (17) anos de idade, do lar, solteira, filha de LOURIVAL MOURA 
AMORIM e de dona MARIA DA PENHA EUGENIO AMORIM.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e três (23) de abril de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


