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*,
 ARTIGO  

Enzo GUIDORZI*

Intercâmbio na pandemia

Não é difícil encontrar 
por aí pessoas que tenham 
o sonho de se aventurar 
na experiência única que 
é morar fora do país. A 
possibilidade de entrar em 
contato com novas culturas 
é altamente atraente e foi 
isso que me motivou tam-
bém a querer vivenciar o 
lifestyle de um país a qual 
não sou nativo.

 Meu nome é Enzo Gui-
dorzi, tenho 20 anos e sou 
natural de Ribeirão Preto/
SP. Sempre sonhei em fazer 
um intercâmbio, e há exa-
tos 8 meses eu embarquei 
naquela que seria a experi-
ência mais incrível da minha 
vida até hoje. 

Dentre tantos lugares 
incríveis ao redor do globo, 
decidi escolher a Irlanda 
como destino final. Muitas 
coisas influenciaram minha 
escolha; mas principalmen-

te podemos citar o fato de 
ser um país europeu, repleto 
de cultura e história natural. 
Além disso, por serem falan-
tes da língua inglesa - algo 
que buscava, uma vez que 
tinha como objetivo aperfei-
çoar a língua. 

Infelizmente, pegando 
todos de surpresa, um obstá-
culo surgiu: a Covid-19. Estar 
em um país completamente 
diferente do seu enquanto o 
mundo vive uma pandemia 
pode parecer um pouco as-
sustador. 

É necessário ter um bom 
preparo mental e não deixar 
a ansiedade te consumir. Fa-
lando em relação a Irlanda, 
o governo daqui agiu rapida-
mente e isso foi fator deter-
minante para que evitasse 
uma proliferação em massa 
e descontrolada do vírus. 

Inicialmente o governo 
havia apenas restringido 
algumas atividades, mas 
logo foi decretado lockdown 

Coração e drogas

total. O país se fechou e com 
isso, muitos trabalhadores 
perderam seus empregos. 
Por outro lado, o governo não 
deixou ninguém a ver navios. 
Tanto os nativos quanto os 
imigrantes receberam um 
auxílio semanal para ajudar 
com os custos. Atingimos 
o pico aqui no fim de abril 
mas agora a situação já está 
melhor controlada devido 
aos esforços do governo e da 
colaboração mútua das pes-
soas em respeitar os pedidos 
de ficar em casa. 

Até o presente momento 
foram registrados 23.135 
casos, sendo 1.467 mortes. 
Um plano foi anunciado e 
dividirá em 5 fases o rela-
xamento gradual da qua-
rentena. Em cada fase, um 
ou mais setores voltarão a 
funcionar com número limi-
tado de pessoas. Além disso, 
se houver necessidade de 
retroceder alguma das fases, 
o governo assim o fará. 

         AS DROGAS ILÍCITAS TAMBÉM PROMOVEM MUDANÇAS PSÍ-
QUICAS E COMPORTAMENTAIS, COMO ANSIEDADE EXCESSIVA, DE-
PRESSÃO, FALHAS DE MEMÓRIA, DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO 

E IRRITABILIDADE

   “
”do risco cardiovascular acen-

tuado, atribuído ao consumo 
de drogas ilícitas, é um fato 
certamente consumado na 
sociedade moderna. No en-
tanto, o primeiro passo para 
vencer este vício é o poder da 
iniciativa, o livre-arbítrio que 
direciona para mudar o para-
digma de vida. 

Desfazer-se de um estado 
cômodo de conforto, de um 
falso prazer de socialização, 
exige soberania da razão sobre 
a tentação. Saber que o con-
sumo de drogas pode culminar 
com a morte cardíaca súbita, 
e mesmo assim insistir nesta 
conduta, demonstra irrespon-
sabilidade, total desapego à 
vida e descaso com seus entes 
queridos.

*Edmo Atique Gabriel 
- Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago.

www.drgabrielcardio.
com.br
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Divulgação
Um ponto importante que 

vale a pena ser ressaltado, 
é a união dos irlandeses 
para enfrentar a situação. 
Historicamente eles são 
conhecidos por ser um povo 
que sempre enfrenta as ad-
versidades com muita união, 
e estar aqui vivenciado isso 
provou que de fato essa 
é uma característica bem 
marcante deles. Eu não po-
deria ter escolhido um lugar 
melhor para viver e estou 
muito feliz e satisfeito na 
escolha do país. Torço que 
o Brasil, meu país nativo, 
enfrente logo essa situação. 
É importante nos unirmos e 
ficarmos em casa. A Europa 
está passando por isso e eu 
tenho certeza que se o Brasil 
se unir e respeitar a quaren-
tena passaremos por isso 
mais fortes e unidos. 

* É estudante, inter-
cambista e mora em Du-
blin, na Irlanda. 

As drogas ilícitas produ-
zem efeitos orgânicos sobre-
tudo cardiovasculares, como 
arritmias cardíacas, hiper-
tensão arterial, hipertrofia do 
coração, infarto do miocárdio 
e acidente vascular cerebral. 
Essas drogas são compostas 
por substâncias cujo meca-
nismo de ação mimetiza uma 
descarga de adrenalina.

Numa descarga adrenér-
gica, os mais relevantes sin-
tomas e sinais são taquicar-
dia, sudorese fria, náuseas, 
dor de estômago, vômitos, 
tonturas e palidez cutânea. 

A descarga adrenérgica 
desencadeada pelas drogas 
ilícitas é resultado do intenso 
espasmo de veias e artérias, 
reduzindo abruptamente o 
fluxo sanguíneo e oxigenação 
de órgãos e tecidos.

Como já salientado, o 
coração é órgão alvo dos 
efeitos produzidos pelas dro-
gas ilícitas. A morte súbita é 
a mais extrema ocorrência 
relacionada. Implica na pa-
rada do coração mediante 
vasoespasmo difuso das arté-
rias coronárias, as quais são 
responsáveis pela oxigenação 
do miocárdio.

As drogas ilícitas também 
promovem mudanças psí-
quicas e comportamentais, 
como ansiedade excessiva, 
depressão, falhas de me-
mória, dificuldade de con-

centração e irritabilidade. Em 
meio a um profundo estado 
de ansiedade e depressão, 
nosso organismo libera grande 
quantidade de hormônios de 
estresse na circulação san-
guínea. Dentre os hormônios 
de estresse, podemos citar a 
própria adrenalina. 

Assim, o consumo de dro-
gas ilícitas desencadeia efeitos 
cardiovasculares que simulam 
uma descarga adrenérgica 
e, por outro lado, promove 
alterações comportamentais 
que geram descarga adrenér-
gica de forma direta por meio 
da liberação dos hormônios 
de estresse. Trata-se de um 
processo contínuo e vicioso, 
que pode ter como desfecho a 
morte súbita.

Existem estratégias farma-
cológicas e não farmacológicas 
disponíveis, para auxiliar pes-
soas dependentes de drogas. 

O trabalho conjunto de psi-
quiatras, clínicos e cardiologis-
tas exerce papel fundamental 
na orientação acerca dos mais 
apropriados medicamentos 
que podem ser empregados, 
visando eliminar este vício e 
suas complicações neurológi-
cas e cardiovasculares. 

Terapias de grupo, sem 
necessidade imediata do uso 
de medicamentos, também 
podem colaborar sobremaneira 
nesta árdua batalha.

A conscientização acerca 
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Os secretários Luiz Ro-
berto Thiesi (Administração) 
e Sueli Costa (Educação) 
vão participar da próxima 
sessão ordinária da Câmara, 
dia 19, para prestar esclare-
cimentos sobre como ficará 
a situação dos professores 
aprovados no concurso.

Eles tiveram a posse can-
celada por conta do início da 
quarentena que veio para 
combater a proliferação do 
coronavírus (Covid-19). A 
afirmação da presença dos 
dois foi feita pelo líder do go-
verno na Câmara o vereador 
Jean Charles (MDB).

Inicialmente um reque-
rimento do vereador Marco 
Rillo (Psol) estava convocan-
do os dois secretários, mas 
atendendo a solicitação do 
emedebista retirou o pedido 
de convocação tendo a afir-
mativa que os secretários 
trariam informações sobre 
o fato. 

Mas Rillo cobra que os 
representantes da adminis-
tração tragam uma solução 
e não “apenas desculpas”.

O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (Progressis-
tas), vai encaminhar nesta 
quarta-feira (13) o convite 
para os secretários. Ele afir-
mou que é uma questão que 
é uma causa de todos os 
vereadores que estão sendo 
procurados pelos professores 
aprovados.

Em muitos casos os pro-
fessores abriram mão de 
outros empregos, pois iriam 
tomar posse no dia 24 de 
março passado.

Sessão – os vereadores 
aprovaram os três projetos do 
Executivo sendo dois de Lei 
Complementar, um deles que 
cria os cargos de gerentes 
para duas UBSF (Unidades de 
Saúde da Família) dos bairros 
Luz da Esperança e Fraterni-
dade e o outro que adequa a 
nomenclatura um cargo para 
o Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de chefe de gabinete da su-
perintendência e por último 
o projeto de lei que regra a 
cobrança de taxa de uso das 
plataformas da rodoviária 
de Rio Preto.  Todos foram 
aprovados por unanimidade. 

Os dois vetos da pauta um 
foi mantido e o outro derru-

bado, dos projetos de verea-
dores apenas um foi votado 
e aprovado de autoria do 
vereador Jean Charles (MDB) 
que diz respeito à realização 
de sessão solene em home-
nagem as componentes de 

forças de segurança.
Remoto – três vereadores 

participaram remotamente 
da sessão: Marco Rillo (Psol) 
e Renato Pupo (PSDB), mas 
a surpresa foi o vereador Fá-
bio Marcondes (PL) que por 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

DURANTE ISOLAMENTO

O vereador Renato Pupo 
(PSDB) fez o teste para Co-
vid-19 e o resultado, que saiu 
nesta terça-feira (12), deu ne-
gativo. Ele decidiu fazer exame, 
depois do irmão dele ter testado 
positivo.

Em sua rede social o verea-
dor agradeceu as mensagens de 
apoio. “Agradeço imensamente 
a todos pelas mensagens de 
carinho e apoio nesses dias de 
angústia”.

Segundo Pupo, mesmo com 
o resultado negativo vai manter 
a quarentena e participar da 
sessão ordinária remotamente.

Além de Pupo, os vereadores 
Anderson Branco (PL) e Marco 
Rillo (Psol) também irão parti-
cipar da sessão de suas casas.

A 13ª sessão ordinária 
acontece, a partir das 17h, e 
continua sem poder ter a par-
ticipação de público por conta 
das proibições impostas para 
combater a proliferação do Co-
vid-19 na cidade. As pessoas 
podem acompanhar a sessão 
pela TV Câmara (28.2 TV Aberta 
e 4 na Net), ou pela rádio Edu-
cativa 106,7 FM e ou pelo site 
da legislativo.

Pupo testa 
negativo para 

Covid-19

PANDEMIA

Estudo
O vereador Marco Rillo (Psol) sempre defendeu a ocupação das áreas va-

zias. Lembrou que estudo da Unesp revelou que existem 11 milhões de metros 
quadrados ociosos. O vereador declarou que o ideal seria o Executivo parar de 
incluir novas áreas no perímetro urbano e obrigar os especuladores a construí-
rem nessas áreas para que os espaços sejam ocupados. “É uma especulação 
cruel”, diz. Rillo frisa que isso penaliza as pessoas que têm de morar cada vez 
mais longe dos equipamentos sociais, como escolas e postos médicos.

Severas
A Prefeitura deveria adotar medidas 

severas contra proprietários de áreas 
ou de lotes localizados em bairros 
populosos. Enquanto eles seguram as 
áreas à espera de valorização, morado-
res sofrem com matagal, lixo e insetos 
de várias espécies – alguns perigosos, 
por exemplo, escorpiões -  que prolife-
ram trazendo ainda mais preocupação. 
Se os proprietários ao menos tivessem 
o zelo de manter suas áreas ou lotes 
limpos, não haveria a cobrança da 
população e nem geraria conflito com 
o poder público.

Internado
Liberato Caboclo conti-

nua internado no Hospital de 
Base, desde terça-feira da 
semana passada. O ex-pre-
feito foi internado por cau-
sa de uma crise de asma, 
inclusive, fez teste para 
covid-19, que deu negativo. 
O advogado Sérgio Parada, 
incumbido pela família de 
passar as informações à 
imprensa, disse que ele está 
bem e só aguarda receber 
alta da equipe médica. Ao 
ser liberado, o ex-prefeito 
vai continuar em quarentena 
em seu apartamento. Por 
ser médico e estudioso da 
área, o ex-prefeito sabe que 
o novo coronavírus pode ser 
letal.

Interditado
A ação de Anderson Branco (PL) em visitar 

covas no Cemitério da Vila Formosa, semana 
passada, em São Paulo, sem nenhuma medida 
de segurança, está custando caro para ele. 
Por determinação do presidente Paulo Pauléra 
(PP), o gabinete dele foi interditado até que 
saia o resultado para covid-19. Ao se mostrar 
destemido, será que Branco acha que já está 
reeleito? O gabinete de Renato Pupo (PSDB) 
também foi interditado, já que um parente dele 
contraiu coronavírus. Ambos participaram da 
sessão de ontem pela internet.

Vai passar...
Apesar da pressão de al-

guns setores que defendem 
a reabertura do comércio e 
de outras atividades, nada 
muda até 31 de maio. 
É o que sinaliza Edinho 
Araújo (MDB), que aderiu 
ao decreto do governo do 
estado e às orientações 
dos profissionais da saúde. 
Segue firme, portanto, em 
sua determinação de não 
brincar com a pandemia 
que é muito séria. O pre-
feito tem pedido paciência 
à população, porque sabe 
que se afrouxar as medidas 
restritivas, o vírus chinês 
propaga sem piedade. “Vai 
passar”, destaca, otimista.

Mais ônibus
O plenário aprovou re-

querimento de Celso Peixão 
(MDB), na sessão de on-
tem, que cobra dos órgãos 
competentes de trânsito 
para obrigar as empresas 
do transporte coletivo a dis-
ponibilizarem mais ônibus 
com o objetivo de evitar su-
perlotação nos coletivos. “A 
nossa preocupação é com a 
pandemia, já que não pode 
ter aglomeração para evitar 
a propagação do vírus”, diz 
o vereador. Como algumas 
atividades foram excluídas 
das medidas restritivas, Pei-
xão disse que o número de 
passageiros aumentou e o de 
ônibus, não.

Imposto
A medida eficaz para obrigar os proprietários a construírem ou venderem suas áreas 

seria elevar de forma exorbitante o valor do IPTU. Hoje, o valor do imposto cobrado pelo 
metro quadrado de áreas vazias já é maior que o das construções, no entanto, parece que 
ainda é pouco porque a maioria dos proprietários insiste nesse tipo de especulação. O 
secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, informou que a Prefeitura tem notificado 
e multado com frequência proprietários que insistem em não limpar suas áreas ou lotes.

Farpas
A campanha eleitoral está longe de começar e já 

tem dirigentes partidários trocando farpas por causa 
de vídeos na rede social. Se o calendário eleitoral for 
mantido pelo TSE – existe a possibilidade de ser adiado 
por causa da pandemia – a campanha só começará 
em 16 de agosto. Adílson Feliciano, presidente do DC, 
por exemplo, acusou o presidente do Patriota, Ulisses 
Ramalho, de pedir a sua cabeça ao todo poderoso José 
Eymael. Ramalho, nega. De qualquer forma, é a de-
mocracia respirando durante essa maldita pandemia.

Sergio SAMPAIO

Três vereadores participaram remotamente, ontem, da sessão 
ordinária da Câmara de Rio Preto

ter ido viajar recentemente, 
inclusive para a cidade de 
São Paulo, preferiu participar 
remotamente. 

“Estou respeitando o Ato 
da Mesa”, salientou Mar-
condes.

Sergio SAMPAIO

A ação de Anderson Branco (PL) em visitar 
covas no Cemitério da Vila Formosa, semana 
passada, em São Paulo, sem nenhuma medida 
de segurança, está custando caro para ele. 
Por determinação do presidente Paulo Pauléra 
(PP), o gabinete dele foi interditado até que 
saia o resultado para covid-19. Ao se mostrar 
destemido, será que Branco acha que já está 
reeleito? O gabinete de Renato Pupo (PSDB) 
também foi interditado, já que um parente dele 
contraiu coronavírus. Ambos participaram da 

O presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progres-
sistas), afirmou nesta ter-
ça-feira (12) durante a 
sessão ordinária que nos 
próximos dias a TV Câmara 
será utilizada pela Educação 
Municipal para transmitir 
conteúdos para os alunos 
da rede que estão sem 
aulas presenciais por conta 
da quarentena imposta pela 
pandemia do coronavírus 

(Covid-19).
Sem entrar em detalhes 

o presidente disse que foi 
procurado pelo pessoal da 
Educação e colocou o canal 
à disposição para ser utiliza-
do. “As pessoas que não têm 
acesso à internet, têm TV 
em casa e poderão assistir 
a este conteúdo”, salientou 
Pauléra.

A reportagem entrou em 
contato com assessoria da 
Secretaria de Educação so-
bre o assunto que se limitou 
a dizer que “Estamos mon-

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Educação de Rio Preto vai usar TV 
Câmara para transmitir aulas

Sessão da semana que vem terá explicações de 
secretários sobre situação de professores aprovados

tando o projeto, aulas gra-
vadas para a retransmissão 
pela TV Câmara em parce-
ria”.  Acrescentando que o 
projeto está em fase final e 
deve ir ao ar o mais rápido 
possível sem precisar datas. 

Sobre a possibilidade das 
aulas online como acontece, 
por exemplo, com a rede 
estadual de ensino, a asses-
soria informou que o formato 
ainda está sendo definido. 
O anúncio pode acontecer 
nesta quinta-feira (14), de 
acordo com a assessoria.

ESCLARECIMENTO 

Cláudio LAHOS

Pauléra revelou nes-
ta terça-feira que a 
rede municipal de 
ensino irá usar a TV 
Câmara para divul-
gar conteúdo aos 
alunos



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
13 de maio de 2020   COTIDIANO  COTIDIANO

O movimento organizado 
pela União das Academias Pro-
fissionais de Educação Física 
de Rio Preto, que é formado 
por donos de academias e 
professores de Educação Físi-
ca, fez uma reunião na noite 
desta segunda-feira (11) após 
o anúncio feito pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), que por meio 
de decreto incluiu academias 
como serviços essenciais du-
rante a pandemia do corona-
vírus (Covid-19).

Segundo Gustavo Lemes, 
membro do movimento, eles 
conversam sobre uma possível 
volta às atividades das mais de 
180 academias de Rio Preto. 

E para esta terça-feira (12) 
esperavam uma sinalização 
positiva dos governos estadual 
e municipal para a liberação 
das atividades, mas como isso 
não veio muitos pensam na 
judicialização da questão. 

Em conversa com outros 
donos de academias em gru-

Donos de academias se reúnem após 
decreto de Bolsonaro que libera atividade
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Donos de academias e professores de Educação Física se reuniram para debater decreto federal e cogitam ação judicial

Divulgação

Divulgação

Manifestantes percorreram principais 
avenidas de Rio Preto

Mais uma vez empresá-
rios rio-pretenses foram às 
ruas e realizaram mais uma 
carreata nesta terça-feira 
(12) protestando contra 
a quarentena e pedindo 
a reabertura do comércio.

Segundo Denilson Mar-
zocchi, empresário que 
defende a reabertura do 
comércio, “hoje a manifes-
tação era contra o Doria. 
Nosso grupo defende a 
volta do comércio”.

Mais uma vez a con-
vocação da manifestação 
aconteceu por meio de 
grupos de Whatsapp e a 
concentração aconteceu 
no Centro Regional de 
Eventos no final da tarde, 
eles saíram do local e per-
correram as principais ave-
nidas de Rio Preto fazendo 
um buzinaço. 

Os manifestantes foca-
ram as críticas no gover-
nador João Doria (PSDB) 
que prorrogou até o dia 31 
de maio a quarentena no 
Estado de São Paulo.

Marzocchi salienta que 
aproximadamente 150 
carros participaram da 
carreata. 

Nova carreata 
critica Doria e 

pede reabertura 
do comércio

Sérgio SAMPAIO

BUZINAÇO

pos criados por eles no aplicati-
vo  whatsapp muitos afirmaram 
que devem entrar na justiça 
para que o decreto federal seja 
cumprido. 

Lemes defende que o Crefi 
(Conselho Regional de Educa-
ção Física) entidade na qual 
todos os profissionais da área 
são filiados entre com ação 
pedindo a reabertura de todas 
as academias do Estado. 

“Sabemos que algumas 
pessoas jurídicas vão entrar 
individualmente, mas aí a de-
cisão é individual”, salientou. 

Ele reafirmou que o presi-
dente da República acertou em 
reconhecer as academias como 
serviço essencial e afirmou que 
esse reconhecimento é uma 
luta antiga da categoria. 

“Ficamos tristes com o 
posicionamento do governa-
dor (João Doria – PSDB) e o 
prefeito (Edinho Araújo – MDB) 
esperávamos que eles nos 
olhassem como profissionais 
da saúde também”, alertou 
Lemes. 

Em nota, a Prefeitura de Rio 
Preto informou “que o decreto 

Vereadores cobram aumento da 
frota  para evitar ônibus lotados

A lotação de diversas linhas 
de ônibus do transporte cole-
tivo de Rio Preto foi foco do 
debate por parte dos vereado-
res durante a sessão ordinária 
desta terça-feira (13). O deba-
te se deu durante a leitura de 
um requerimento do vereador 
Celso Luiz Peixão (MDB). 

Mais uma vez o vereador 
trouxe um vídeo feito por usuá-
rios do transporte público mos-
trando o ônibus lotado.  “No 
dia 15 de abril, fiz um pedido 
para aumentar o número de 
ônibus por conta da flexibiliza-
ção que aconteceu na cidade”, 
salientou Peixão.

Os vereadores cobram da 
Secretaria de Trânsito que re-
veja essa situação em especial 

neste momento onde deve 
evitar aglomerações por conta 
da contaminação do Covid-19. 

Os vereadores Pedro Rober-
to (Patriota), Fábio Marcondes 
(PL), Renato Pupo (PSDB), 
e Zé da Academia (PSDB) 
também destacaram o pro-
blema vivido pelos usuários do 
transporte coletivo. O vereador 
Marco Rillo (Psol) salientou 
que é necessário convocar o 
secretário de trânsito para dar 
explicações e pedir soluções.

Na live da Prefeitura na 
última segunda-feira (11) o 
próprio secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, fez uma apre-
sentação onde apresentou 
gráficos com a evolução do 
número de passageiros no 
transporte público, na última 
quinzena de abril. Os números 
apontam que existe uma maior 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

movimentação de pessoas 
utilizando o sistema de trans-
porte coletivo. Somente em 
dias úteis houve um aumento 
de 61%, entre os dias 22 e 
28 de março, quando iniciou 
a quarentena em Rio Preto 
até a última semana. Eram 
25.718 passageiros agora já 
são 41.502.

Estes números também 
foram usados por vereadores 
que defendem o aumento da 
frota nas ruas. 

A reportagem obteve nota 
da Secretaria de Trânsito na 

tarde desta terça-feira (12) 
antes da sessão questionando 
sobre a possibilidade do au-
mento da frota e a pasta salien-
tou que não existe programado 
por enquanto o aumento do 
número de carros (ônibus) 
nas ruas – pós- início das res-
trições impostas pelo decreto 
municipal são 220 carros que 
circulam nos dias da semana 
pela cidade de um total de 
287. Eles afirmam ainda que 
carros reservas ficam de pron-
tidão para atender quando é 
detectada lotação no terminal.

Paróquia Santa Rita divulga programação para novena

A paróquia Santa Rita 
divulgou nesta terça-feira 
(12) a programação da 
novena de Santa Rita de 
Cássia. Devido a pande-
mia, as missas serão re-
alizadas por meio de lives 

de 13 a 21 de maio, às 
19h30, sendo no dia 16 
às 19h.

No dia 22 de maio, que 
seria a festa de Santa Rita 
de Cássia, haverão três 
lives. A primeira com o bis-
po Dom Tomé Ferreira da 
Silva, às 9h30, a segunda 

Vinicius LIMA com Rodrigo de Almeida, às 
15h, e a última com Fábio 
Teixeira, às 18h. Também 
haverá uma carreata pelo 
bairro a partir das 19h. A 
igreja também ressalta que 
das 8h às 18h haverá ven-
da do bolo de Santa Rita e 
benção de rosas.

COM MISSAS ONLINE

A Secretaria de Saúde informou, 
na manhã desta terça-feira, que fo-
ram confirmados mais nove casos de 
COVID-19 em São José do Rio Preto, 
totalizando 317 casos da doença.

Foram notificados entre Sindro-
me gripal e SRAG, 4589. Destes, 
2464 foram testados (2147 nega-
tivos e 317 positivos COVID-19).

Dos 317 casos positivos de 
COVID-19, 10 casos foram óbitos e 
74 estão recuperados e os demais 
encontram-se em monitoramento.

Foram notificadas 437 SRAG 
desde o início da pandemia CO-
VID-19, sendo que, no momento 
estão 71 pacientes SRAG interna-
dos, sendo 22 em UTI e 49 em 
enfermaria.

INTERIOR 
O Governo do Estado fez um 

alerta nesta terça-feira (12) sobre 
a expansão crítica de infecções e 
mortes por coronavírus em São 
Paulo. O número de cidades com 
casos de óbitos por COVID-19 su-
biu 1.100% em 40 dias e já são 
177 municípios com vítimas fatais 
da doença. No interior e litoral, o 
número de pacientes contaminados 
praticamente dobrou em apenas 11 
dias, chegando a 8.733 casos.

A rápida expansão do corona-
vírus nas regiões mais distantes da 
Grande São Paulo elevou o alerta 
das autoridades estaduais. Em um 
dos piores cenários, a contaminação 
deve atingir todos os 645 municípios 
paulistas até o final de maio, com 
um número de infectados em torno 
de 100 mil pessoas.

Rio Preto chega 
a 317 casos de 

Covid e 74 estão 
recuperados

Da REDAÇÃO

No dia 15 de abril, fiz um pedido para 
aumentar o número de ônibus por conta 

da flexibilização que aconteceu na cidade

“
”

Superlotação de ônibus foi alvo de debate entre vereadores

Cláudio LAHOS

Divulgação

que garante o isolamento social 
está vigente até dia 31 de maio, 
sem qualquer alteração”.

Por sua vez a assessoria de 
imprensa do Governo do Esta-
do disse que na coletiva desta 
quarta-feira (13) o governador 
Doria deve trazer novidades 
sobre este assunto. 

O decreto presidencial pode 
dar respaldo jurídico para a 
reabertura desses estabeleci-
mentos, mas, segundo decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), tomada em abril, estados 
e municípios podem adotar as 
medidas que acharem neces-
sárias para combater o novo 
coronavírus, como isolamento 
social, fechamento do comércio 
e outras restrições, sem aval do 
governo federal.

O vereador Zé da Academia 
(Patriota) foi um dos que tam-
bém comemorou o decreto fe-
deral reconhecendo as acade-
mias como serviços essenciais. 

Ele observa que a situação 
em Rio Preto está difícil para a 
liberação por conta o aumento 
do número de casos de Covid 
confirmados na cidade.  
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Representantes de clubes da região 
iniciam mata-mata no videogame

Com seis vitórias, um empate e cinco 
derrotas na primeira fase, Everton conseguiu 
garantir a classificação do esmeraldino 
para as quartas de final. O adversário 
será o jogador João Victor Paes Camilo, 
representante do Marília, nesta quarta-feira 
(13)

Enquanto a bola não volta 
a rolar nos gramados, o Cam-
peonato Paulista segue com 
a sua competição virtual jogo 
de futebol PES (Pro Evolution 
Soccer) no Playstation 4. 
Com representantes das 48 
equipes das séries A1, A2 e 
A3, o Paulistão League 2020 
continua em andamento. 

Na série A3, os jogadores 
que representam Rio Preto e 
Olímpia já estão na fase de 
mata-mata e buscam a clas-
sificação para as semifinais 
nesta semana.

Residente em Campo 
Grande, no Mato Grosso do 
Sul, Everton Francisco Lima, 
33 anos, é o representante 
do Jacaré. “Tenho uma longa 

história com a cidade. Em 
2007, eu fui fazer uma ava-
liação no Rio Preto, ficando 
por lá praticamente por um 
mês. Assisti os jogos do time 
quando ainda disputava o 
Paulista, e eu acompanhei 
o acesso deles. Peguei um 
carinho muito grande pelo 
clube. Desde aquela época 
até hoje acompanho o time, 
e quando surgiu a oportuni-
dade, não pensei duas vezes 
em tentar representar o Rio 
Preto, principalmente pelo 
meu carinho em relação ao 
clube e a cidade”, afirmou.

Com seis vitórias, um 
empate e cinco derrotas na 
primeira fase, Everton con-
seguiu garantir a classifica-
ção do esmeraldino para as 
quartas de final. O adversário 
será o jogador João Victor 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

DivulgaçãoPaes Camilo, representante 
do Marília, nesta quarta-feira 
(13). “Meu principal objetivo 
era classificar entre os oito 
primeiros, pontuando o má-
ximo possível. Teve algumas 
partidas que poderia ter ido 
melhor, mas é futebol, inde-
pendentemente de ser o real 
ou digital, acontecem coisas 
que é normal de jogo. O im-
portante agora é ter concen-
tração nesse mata-mata, para 
chegarmos nas fases finais”, 
comentou.

Outro representante da 
região é Thiago José Rodrigues 
Sales que joga pelo Olímpia. 
Durante a fase de classifica-
tória ele venceu oito partidas, 
empatou uma e perdeu três. 
Com a campanha, terminou 
em terceiro lugar no ranking 
e vai enfrentar Evandro Maier, 
representante do Batatais, nas 
quartas e final nesta quinta-
-feira (14).

Devido a pandemia do 
coronavírus, a competição 
está sendo realizada 100% 
online. A Federação Paulista 
de Futebol (FPF) irá divulgar os 
resultados em seu site oficial. 
O campeão ganha um troféu 
e uma medalha.

CAMPANHA

Representante do Jacaré, Everton Lima disputa hoje as quartas de final na série A-3

Torcida Independente do São Paulo 
inicia arrecadação de alimentos

A Torcida Independente de 
Rio Preto, principal organizada 
do São Paulo, começou nesta 
terça-feira (12) uma campanha 
para arrecadar alimentos não 
perecíveis (macarrão, arroz, 
feijão, etc) e produtos de hi-
giene para famílias carentes 
do município. As doações serão 
recebidas na subsede da Inde-
pendente, na rua Santa Paula, 
n° 3100.

“Todos os anos realizamos 
ações beneficentes e desta 
vez voltamos nossas atenções 
para as famílias que estão pas-
sando por dificuldades nesta 
pandemia. Estamos em 92 
sócios atualmente e o objetivo 
é ajudar o máximo de pessoas 
possíveis”, afirmou Adnan de 

Campos Pereira, diretor da 
torcida em Rio Preto.

Pereira também afirmou 

poderão ser feitas nos estabele-
cimentos Clean Word Uniformes 
(rua Campos Sales, 1029), das 
9h às 18h, e no União Centro 
Automotivo (avenida Fernando 
Costa, 1065), das 8h às 18h. 

O diretor também convida 
torcedores outras equipes para 
participar da ação. “Neste mo-
mento a última coisa que po-
demos pensar é em rivalidade. 
Todos podem doar”, comentou.

Além dessa iniciativa, a In-
dependente já promoveu outras 
ações beneficentes em Rio Pre-
to. “Na Páscoa distribuímos ovos 
para crianças de uma creche 
no Nova Esperança. Também 
fizemos arrecadações de brin-
quedos no Dia das Crianças e 
levamos 106 pessoas para doar 
sangue no Hemocentro no ano 
passado”, completou o diretor.

Vinicius LIMA

que a Independente busca 
parcerias com empresários da 
cidade. Tanto que as doações 

Torcedores estão mobilizados para ajudar famílias carentes

Divulgação

Lions fará doação de 
máscaras para o HB

O Lions Clube Centro e 
o Lions Clube Sul de Rio 
Preto irão doar 100 más-
caras e 100 litros de álcool 
gel para o Hospital de Base 
nesta quinta-feira (14), a 
partir das 14h.

“Já havíamos realizado 
outras doações, como 

protetores faciais, e vamos 
continuar ajudando sem-
pre que possível”, afirmou 
Renato Augusto Nunes, 
presidente do Lions Sul. 

De acordo com ele, a 
sede conta atualmente 
com 20 associados.

O Lions Club é uma en-
tidade internacional sem 
fins lucrativos criada em 
1917 por um empresário 
de Chicago chamado Mel-
vin Jones com o objetivo 
de prestar serviços e ofe-
recer ajuda como resposta 
aos problemas sociais cria-
dos pela Primeira Guerra 
Mundial. 

Presente em mais de 
200 países, o Lions pos-
sui cerca de 47 mil sedes 
espalhadas pelo mundo.

Vinicius LIMA

Divulgação

AMANHÃ

Jovem invade casa da 
mãe e é preso pela 

Patrulha Maria da Penha

Daniele JAMMAL

Ele invadiu a residência 
da mãe, uma dona de 
casa de 53 anos

Um desempregado, de 29 
anos, é o sétimo agressor a 
ser preso em Rio Preto, por 
descumprimento de medida 
protetiva, pela Patrulha Maria 
da Penha. Ele invadiu a residên-
cia da mãe, uma dona de casa 
de 53 anos, no Solo Sagrado, 
na Região Norte, e passou a 
ameaçá-la.

Segundo o porta-voz da 
Guarda Civil Municipal, Roger 
Assis, uma guarnição foi acio-
nada e ao chegar no local sur-
preendeu o acusado comendo 

pão.
A vítima informou à GCM 

que o filho morava em outra 
casa, nos fundos, no mesmo 
terreno, mas como é uma pes-
soa problemática, usuário de 
álcool e drogas, ficava agressivo 
e por isso procurou a Justiça.

“Ele usou uma cópia da 
chave para entrar no imóvel. 
Tinha dito à sua mãe que havia 
perdido o objeto. A vítima nos 
disse que o filho chegou e falou 
que queria comer, que não tinha 
medo da PM e da GCM, que iria 
bater nela e por fogo na casa”, 
explicou Roger.

Levado até o Plantão Poli-
cial, o agressor teve a prisão 
em flagrante mantida, sendo 
encaminhado à carceragem da 
DIG/Deic.

Entorpecentes, objetos e dinheiro apreendidos pela PM

Pai usa a filha de quatro anos para traficar drogas

Um ajudante de pedreiro, 
de 25 anos, morador em uma 
chácara no Santa Clara, zona 
rural de Rio Preto, foi preso 
em flagrante pela PM, às 19 
horas desta segunda-feira, 
por tráfico de drogas.

Ele estava em um carro de 

aplicativo e usou a própria filha, 
de quatro anos, para transpor-
tar entorpecentes dentro de 
uma caixa de sapatos.

Segundo a guarnição, du-
rante patrulhamento no Dom 
Lafayete, foi visto um Ford Ka 
transitando na avenida Elias 
Tarraf.

Ao se aproximarem os pms 

perceberam que o suspeito 
ficou incomodado com a che-
gada da viatura.

Em revista, nada de ilícito 
foi encontrado no automóvel, 
com o motorista ou o passa-
geiro, mas a menina trazia na 
caixa duas pedras medianas de 
crack e uma porção de maco-
nha envolta em uma sacola.

À PM, Y.S. disse que pe-
gou a caixa em um endereço 
não revelado e que iria levá-la 
até o bairro Solidariedade.

A garota foi conduzida 
pelos policiais até sua mãe. 
No Plantão, a prisão foi con-
firmada e S. transferido para 
a cadeia de trânsito da DIG/
Deic rio-pretense.

Daniele JAMMAL

Em patrulhamento pela 
avenida Constituição, no bair-
ro Boa Vista, em Rio Preto, 
policiais militares do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia) abordaram um casal 
em uma motocicleta com uma 
porção de maconha. O veículo 
tinha uma caixa de entregas 
para disfarçar a atividade ilícita, 
segundo a PM.

No apartamento do piloto 
da moto, no Residencial Pa-
lestra, foram apreendidos 19 
tijolos de maconha, faca e 
balança de precisão.

E em outra casa, no bair-
ro Vista Alegre, a guarnição 
deteve um terceiro suspeito 
com mais 58 tijolos da droga, 
duas balanças e fita adesiva 
para embalar o entorpecente. 
Ele seria comparsa do falso 
motoboy.

Além dos 77 tijolos de 
maconha, os pms confiscaram 
ainda R$ 3 mil em dinheiro. Os 
dois homens e a mulher foram 
levados até o Plantão. Após 
depoimento, ela foi liberada e 
os acusados presos por tráfico.

Baep apreende 
77 tijolos de 
maconha e 
prende dois 
por tráfico

Daniele JAMMAL

DivulgaçãoVIOLÊNCIA       MOTOBOY

Uma briga entre vizi-
nhos, no Luz da Espe-
rança, foi parar no Plan-
tão Policial de Rio Preto 
nesta segunda-feira.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, na 
véspera, por volta das 
12h30, um dos acusa-
dos jogou uma bomba 
de festa junina no quin-
tal da residência de um 
casal, formado por um 
metalúrgico e uma dona 
de casa.

Quando as vítimas 
saíram na calçada fo-
ram surpreendidas pelo 
autor e seus dois filhos, 
armados com pedaços 
de pau.

Marido e mulher fo-
ram atendidos na UPA 
Jaguaré. O caso foi re-
gistrado como lesão cor-
poral e ameaça e segue 
sendo investigado pelo 
3º DP rio-pretense.

Vizinho joga 
bomba em 

quintal e com 
ajuda de filhos 

dá pauladas 
em casal

Daniele JAMMAL
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Jogo da memória - Coronavírus
Recorde, pinte e cole em uma folha de cartolina e brinque com seus amigos! 
Vamos combater o covid-19!

Sofia e Otto

	 Sofia	e	Otto	é	uma	
série de quadrinhos que 
aborda o cotidiano de 
uma família moderna de 
maneira crítica e diver-
tida. Cada indivíduo ex-
pressa sua personalida-
de de uma maneira não 
convencional,	 refletindo	
sobre os diversos temas 
abordados.
 No ar desde julho 
de 2017 os quadrinhos da 
série já tocaram em as-
suntos como o racismo, 
machismo, consumismo 
e, é claro, o universo in-
fantil onde os persona-
gens se encontram.
	 Os	 quadrinhos	 já	
foram publicados em di-
versos livros didáticos e 
em breve a série ganhará 
a sua segunda publicação 
impressa mostrando to-
das as tirinhas produzidas 
até então. Atualmente a 
série possui 65 mil segui-
dores no Facebook e 50 
mil no Instagram.
 Em setembro de  
2018 a série foi adaptada 
para uma linguagem mais 
lúdica e ganhou o seu 
primeiro livro infantil des-
tinado	 às	 crianças:	 Sofia	
e	Otto	Conhecendo	Porto	
Alegre.
Site:	www.sofiaeotto.com.br

PLATAFORMA DIGITAL

Após muita polêmica e 
apreensão, o Ministério da 
Educação (MEC) anunciou que 
as datas de realização do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) 2020 serão mantidas 
sem alteração. As provas serão 
realizadas nos dias 1º e 8 de 
novembro. Já as inscrições 
tiveram início nesta segunda-
-feira (11) e se estendem até 
o próximo dia 22.

 Com as aulas suspensas 
ou executadas de forma remo-
ta em função do distanciamen-
to social recomendado para 
conter a pandemia do novo 
coronavírus no Brasil, o prin-
cipal recurso de estudo para 
grande parte dos candidatos 
são os conteúdos online.

Para o estudante que dese-
ja ir além dos materiais dispo-
nibilizados pelo MEC, a  Kultivi 
(www.kultivi.com), plataforma 
de ensino gratuito no Brasil, 
oferece um material com 600 
aulas, disponíveis a qualquer 
horário em qualquer dispositivo 
com acesso à internet, para 
facilitar a vida de quem está 
se preparando para o exame. 
São 120 aulas de biologia, 100 

Startup oferece curso online 
gratuito para o Enem 2020

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

de matemática, 70 de química, 
60 de história, 60 de língua 
portuguesa, 24 sobre literatura 
e 20 de redação, além, claro, 
de geografia, física, sociologia, 
filosofia, línguas estrangeiras 
e, até mesmo, educação física.

Por meio da plataforma, os 
alunos podem acessar gratuita-
mente todo o conteúdo. “A lógi-
ca de funcionamento é simples, 
a plataforma é mantida pela 
venda de espaços publicitários 
para marcas parceiras que 
acreditam no projeto, além da 
captação de recursos na inicia-
tiva privada. São empresas que 
querem desenvolver educação 
de qualidade no Brasil e atrelar 
sua marca a esse projeto”, 
explica Claudio Matos sócio 
idealizador da startup Kultivi.

Os professores que minis-
tram as aulas têm experiência 
em instituições de ensino pú-
blicas e privadas, com titula-
ções elevadas, como mestres 
e doutores. Para visualizar as 
aulas, basta entrar no site www.
kultivi.com e fazer o cadastro 
com nome, sobrenome, e-mail 
e criar uma senha. Além das au-
las, os alunos podem encontrar, 
também, diversos outros mate-
riais de apoio, como artigos e 
dicas de estudo. Estudantes podem acessar, de forma gratuita, todo o conteúdo disponibilizado pela plataforma de ensino

Divulgação

Desde que a Caixa Eco-
nômica Federal liberou ca-
dastro para receber o au-
xílio emergencial, muitas 
pessoas têm enfrentado 
problemas para conseguir 
receber o dinheiro. Pensan-
do nisso, estudantes do cur-
so de Ciências Contábeis da 
UniToledo estão orientando 
gratuitamente as pessoas 
que tiverem dúvidas.

De acordo com o coor-
denador do curso, Mário 
Henrique Sellis Porteira, são 
60 alunos participando do 
projeto. “Tivemos a ideia no 
mês passado, para que os 
alunos pudessem exercitar o 
aprendizado, mesmo nessa 
situação de afastamento 
social. O atendimento é 
realizado de forma digital, 
seguindo todas as normas 
de segurança dos órgãos 
competentes em relação à 
pandemia do coronavírus e 
tem como objetivo ajudar 
quem ainda não conseguiu 
solicitar o benefício”, afir-
mou. 

Porteira também escla-
rece que toda a atividade 
dos alunos é supervisionada 
pelos professores e dúvidas 
sobre outros temas na área 
da contabilidade podem 
ser solicitados. Quem tiver 
interesse pode entrar em 
contato pelo e-mail naf@
unitoledo.br. 

Segundo o coordenador 
as principais dúvidas são 
em relação a regularização 
do CPF, parcelamentos de 
Micro Empreendedor Indivi-
dual (MEI) e IRRF (Imposto 
de Renda Retido na Fonte).

Para ter acesso ao auxílio 
emergencial, as famílias pre-
cisam ter uma renda mensal 
por pessoa que não ultra-
passe meio salário mínimo 
(R$ 522,50), ou cuja renda 
familiar total seja de até 3 
(três) salários mínimos (R$ 
3.135,00). A ação do Gover-
no tem como objetivo forne-
cer proteção emergencial no 
período de enfrentamento à 
crise causada pela pandemia 
do coronavírus - COVID 19.

Estudantes de 
contabilidade 
tiram dúvidas 
sobre auxílio 
emergencial

Vinicius LIMA 

R$ 600



A-7Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
13 de maio de 2020 CANTINHO DO BICHO/EDITAIS  CANTINHO DO BICHO/EDITAIS 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. CLEITON NUNES DA SILVA e VANESSA CRISTINA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de EUSA NUNES DA SILVA e 
ELA fi lha de BENEDITO DONIZETE PEREIRA DA SILVA e 
de JOSELITA VIEIRA DA SILVA;

2. RODRIGO LUIS BASSAGA DOS SANTOS e ANA 
CAROLINA DA SILVA, sendo ELE fi lho de ROGERIO LUIS 
DOS SANTOS e de CRISTIANE DE ALMEIDA BASSAGA e 
ELA fi lha de CLÁUDIO TEODORO DA SILVA e de ELISETE 
BALTAZAR DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/05/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. LUCAS VIEIRA DIAS e LARISSA GABRIELA THO-
ME, sendo ELE fi lho de DIVINO DIAS e de NILVIA CRIS-
TIANE VIEIRA DIAS e ELA fi lha de CLAUDIO THOME e de 
MARLENE VILANT; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/05/2020.

Editais de
PROCLAMAS

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

GETULIO LUIZ SALVADOR e KEILA ARANTES DE MATOS. Ele, brasileiro, natural de Adolfo, 
Estado de São Paulo, nascido aos vinte e cinco (25) de maio de um mil novecentos e oitenta (1980), com trinta  e 
nove (39) anos de idade, jornalista, solteiro, filho de RUBENS LUIZ SALVADOR e de dona NADIR 
THEODORO DE CARVALHO SALVADOR. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  nove (09) de agosto de um mil novecentos e oitenta e quatro (1984), com trinta  e cinco (35) 
anos de idade, assistente administrativo, solteira, filha de NELSON PEREIRA DE MATOS e de dona CÉLIA DE 
SOUZA ARANTES DE MATOS.

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, doze (12) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Cardiopatias em cães, 
saiba quais são elas

Apesar de grandes ami-
gos, cães e seres humanos 
são muito diferentes em 
diversos aspectos. Mas 
também possuem muitas 
semelhanças. 

Infelizmente, isso inclui a 
possibilidade de eles apre-
sentarem algumas doenças 
graves, como as cardiopa-
tias em cães.

Por isso os tutores de-
vem estar sempre atentos à 
saúde de seu animalzinho. 

André Arruda, médico 
veterinário especialista em 
cardiologia e emergência, 
explica quais são os tipos 

de cardiopatias que nor-
malmente afetam os cães, 
sintomas e o que deve ser 
feito.

“São as insuficiências 
valvares (mitral e tricús-
pide) que normalmente 
afetam os cães acima de 
sete anos. Temos também 
as cardiopatias congêni-
tas (estenoses valvares e 
ducto arterioso patente) 
onde o cão já nasce com 
ela e ao decorrer da vida 
manifestam os sintomas.  
A obesidade, sedentarismo 
e a predisposição genética  
são os principais fatores 
que contribuem para a de-
corrência das cardiopatias,” 
explica o veterinário.

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

Para saber se o seu cão-
zinho está doente é preciso 
prestar atenção em alguns 
sintomas, “intolerância ao 
exercício, tosse, desmaios, 
falta de ar, mucosas cianóti-
cas (roxas) e emagrecimen-
to progressivo”, frisa Arruda.

Caso o tutor identifique 
algum desses sintomas é 
importante levar a um vete-
rinário com urgência.

“O tutor deve levar seu 
cão periodicamente para 
um check-up e quando ele 
apresentar sinais clínicos 
como cianose, falta de ar, 
intolerância ao exercício e 
desmaios encaminhar ao 
médico veterinário urgente,” 
finaliza o especialista.  

Cláudio LAHOS

Donos  de 
cães devem 
ficar atentos 
a sintomas da 
doença

NUTRIÇÃO
Um a cada três cães tem 

algum tipo de sensibilidade
Após a condução de uma 

pesquisa global realizada com 
mais de dois mil cães, a Royal 
Canin, líder em nutrição saúde 
para gatos e cães, identificou 
que um a cada três cães tem 
algum tipo de sensibilidade 
como, por exemplo, digestiva, 
cutânea, como coceiras e irri-
tações, e relacionadas ao peso. 

Os dados mostram que 
56% dos cães estão acima do 
peso, 12% têm sensibilidades 
digestivas, 45% vivem em áreas 
urbanas com contato a diversas 
fontes de estresse, e 17% apre-
sentam sensibilidades na pele.

Ainda, segundo o estudo, 
quando perguntado aos tutores 

o que eles mais desejam aos 
seus pets, 58% desejam uma 
vida livre de lesões e doenças; 
58% uma vida longa; e 32% 
uma vida ativa.

“Grande parte desses cães 
que desenvolvem algum quadro 
clínico de saúde poderiam ter a 
doença evitada ou retardada. 
Em muitos casos, a resposta 
para controlar esses quadros 
e impedir que se tornem uma 
doença está na nutrição”, 
comenta a médica veterinária 
Natália Lopes.

É importante que o tutor 
fique atento e saiba como 
reconhecer o surgimento de 
possíveis sensibilidades na 
saúde do seu pet. 

“Sinais simples como ganho 

de peso, pele mais avermelha-
da, pelagem opaca, podem ser 
o indício inicial de um problema 
mais grave”, explica Natália.

Precisão nutricional  

Você já deve ter ouvido 
a expressão “você é o que 
você come”, no sentido de 
que aquilo que você escolhe 
para nutrir o seu corpo, reflete 
diretamente na sua saúde e 
bem-estar. Isso não é diferente 
para os cães.

A precisão nutricional para 
cada pet faz muita diferença 
em sua qualidade de vida e 
longevidade. 

Atualmente, no mercado, 
existem alimentos que são 

Da REPORTAGEM coadjuvantes ao tratamento 
de doenças, assim como ali-
mentos para cães saudáveis 
que não possuem uma sen-
sibilidade desenvolvida, ou 
seja, em sua fórmula existem 
ingredientes que vão contribuir 
com a manutenção do estado 
saudável atual do animal. 

“Por exemplo, alimentos 
ricos em ômega 3 e 6 que con-
tribuem com a saúde da pele”, 
explica Natália.

Ela explica que o mercado 
ainda não contava com alimen-
tos úmidos para casos em que 
o cão já tem a sensibilidade 
desenvolvida, mas que ainda 
não entrou em um quadro clí-
nico que possa ser considerado 
uma doença. 

Divulgação
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PARA VIAGEM I 
Nesses tempos em que se recorre ao delivery na hora das 
refeições, é preciso prestar atenção nos pratos que viajam 
bem. Alguns deles não sentem o percurso e chegam ao destino, 
impecáveis.

PARA VIAGEM IV 

Cabe ao cozinheiro que faz o cardápio nessa época de deliveries 
e take aways, saber os pratos que inclui. A Churrascaria Gaúcha 
fecha bem o recipiente da carne e dependendo do tempo de 
percurso da entrega, o lombo chega com a superfície brilhante 
do óleo desprendido da gordura da carne do porco na hora 
de assar. O Cantinella também tem alguns pratos que viajam 
melhor como as massas recheadas - as lasanhas, os raviólis, os 
capeletti, os canelones, rondelli e tortelli. E o Maglub – arroz com 
macarrãozinho, filé de frango, amêndoas tostadas e especiarias, 
da Margaret Cheidd, do Sabor Árabe, chega perfeito e delicioso 
como seu charutinho de folha de uva. Experimentem porque 
recomendo com entusiasmo.

O DIA DO REENCONTRO

Como diz aquele icônico samba enredo da União da Ilha do Governador 
de 1978 “O que será o amanhã? Responda quem puder”. Eu fico 
imaginando aqui no meu isolamento social que, quando acabar o 
lockdown, a população será tomada por uma enorme euforia, que nem 
o réveillon que marcou a virada do século conseguiu uma animação 
com tanta intensidade. Como diz a Vera Iacovelli, em seu artigo na 
Folha de São Paulo: “não sabemos quando, não sabemos como, 
mas haja o que houver, haverá carnaval. Não esqueça a fantasia”. 
Posso estar viajando na maionese, mas acho que ao primeiro rufar 
do tambor, os bares, restaurantes e clubes se encherão de gente que 
anda roendo as unhas de vontade de ver os familiares – filhos, netos, 
irmãos, bisnetos - e amigos. Essa quarentena – como diz o boleraço, 
“Dois prá lá, dois prá cá” do poeta e compositor Aldir Blanc que nos 
deixou esta semana - “torturante como um band-aid no calcanhar” está 
deixando a mocidade louca. Louca para matar a vontade de rever os 
amigos, de ir aos shoppings, ao clube, ao restaurante, ao bar, tomar 
um café, um chope, uma cerveja, um vinho, almoçar e jantar. De 
abraçar e beijar aqueles que se querem bem, de jogar conversa fora 
num tetê-a-tête, olho nos olhos, gargalhando a vida, chorando alegrias 
e bebendo o prazer de cada instante. Nada será como antes, pois a 
amizade e as demonstrações de afeto terão maior intensidade. Somos 
um povo acostumado ao toque e disse Giovana Girardi em sua matéria 
no Estadão: a saudade daquele abraço forte talvez seja o que mais dói 
nesses tempos tão incertos. O aconchego físico de um abraço ou beijo 
aumenta o repertório de prazer a cada reencontro. Causa espécie em 
nós brasileiros, nos filmes norte-americanos em que os filhos depois 
de muito tempo sem verem os pais e familiares, chegam para passar o 
Natal ou o Thanksgiving Day e o cumprimento se resume apenas num 
“hello” sem qualquer abraço ou beijo. Estamos saudosos das reuniões 
dos consórcios sociais na casa dos amigos; dos grupos de futebol, 
de tênis, de golfe, nos locais dos jogos, tudo isso, com certeza, vai 
ocupar a agenda de todos, durante muito tempo. Afinal, num piscar 
de olhos percebemos que a vida se desfaz como uma lufada de vento. 
Vamos aproveitá-la. O Dia das Mães foi frustrante porque a curva do 
coronavirus não permite, mas a desforra chega, tenha certeza. E aí, 
vamos rodopiar, cantar, dançar, encontrar aquelas pessoas que sempre 
ocuparam um espaço em nosso coração e com elas choramingar a 
ausência obrigada pelo isolamento e afagar o ego com as deliciosas 
piadas e brincadeiras, coisa de irmãos, das encheções de saco dos 
torcedores de times adversários, das brincadeiras com o novo corte 
de cabelos, com as novas medidas que a quarentena ensejou. Aí sim, 
vamos desfilar pelos lugares que sempre frequentamos, com o bornal 
cheio de sentimentos ansiosos. Faz parte do contexto. Somos seres 
sociais e o isolamento necessário diante da pandemia, nos faz perceber 
mais fortemente a falta que faz o carinho em nossa vida - explica o 
neurocientista Stevens Rohen, professor da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. E quando  a nossa alforria for decretada pelas autoridades 
sanitárias, o carpe diem começará a valer. Pra valer. Porque esperamos 
todos morrer bem depois da esperança. 

NOVO RESTAURANTE

Leandro Arroyo, sua esposa, 
Giceli, seu irmão Leonardo 
Arroyo e seu cunhado Paulo 
De Prá, estão com tudo pronto 
para inaugurar  seu novo 
restaurante, uma churrascaria 
de pr imeira qual idade, o 
‘Picanha Belvedere’, na Avenida 
Belvedere, no Jardim Athenas, 
em frente ao Village Damha 
II. A casa, com 78 lugares, 
aguarda apenas a liberação do 
Governador, para a reabertura 
dos estabelecimentos, para 
inaugurar.

No destaque da coluna de hoje, a bonita Beatriz 
Pelisser Allende

São José do Rio Preto, quarta-feira 
13 de maio de 2020

NOVA DATA 

O casamento de Rodrigo Bassitt 
Porto, filho de Eduardo e Cinthia 
Bassitt Porto, que aconteceria 
agora em maio, foi adiado 
para o dia 24 de outubro, em 
Campinas. Será na Fazenda das 
Cabras, um dos lugares mais 
bonitos para eventos naquela 
cidade. 

PÓ ROYAL 

Carmen Lúcia Bassitt aterrissa em Rio Preto no próximo fim 
de semana de 16 de maio. Vem acarinhar a irmã, Cláudia e 
comemorar o aniversário dela. Carmen, chef dessas que você 
não encontra na frente de qualquer fogão - ela retornou no 
fim de janeiro da Suíça, onde foi fazer mais um curso de alta 
gastronomia só para chefs estrelados - e aproveita que está 
aqui para assinar um almoço de cardápio ultra especial. Mas 
em tempo de isolamento social, só para os plus, plus intimes. 
E olhe lá...

Divulgação

PARA VIAGEM II

Outros, na maioria, sofrem um pouco e exigem de nós certa 
condescendência no julgamento da qualidade, da textura e até do 
sabor. O risotto, por exemplo, é pura delicadeza, de textura sutil 
e não faz boa viagem. Não tem a menor chance de sobreviver ao 
trajeto com as mesmas condições em que saiu da panela. Exige 
consumo imediato para não perder a maciez e, ao mesmo tempo, 
a firmeza dos grãos do arbório. De preferência, que seja degustado 
no local onde foi preparado. Quer dizer, se você faz questão de  
comer um risotto, risotto, se é que você me entende, não pode 
ser solicitado em viagem. A não ser que seja para uma mulher 
grávida, com desejo, que vai comer o que lhe for entregue, tipo 
“é o que temos pra hoje”.

MENSALIDADES

O Harmonia Tênis Clube e o 
Clube Médico reduziram suas 
mensalidades.

NOVA DATA  

A inauguração do primeiro 
restaurante Fasano no exterior, 
prevista para acontecer em 
julho, na Park Avenue, em 
Nova York, dançou. O motivo é, 
obviamente, a Covid-19. Ficou 
para 2021.

PARA VIAGEM III

Alguns pratos que exigem molho deglaçado, nem sempre têm 
chance de chegar ao destino como pretendiam o cozinheiro e o 
comensal. Cabe ao chef saber escolher um cardápio que mantenha, 
até na hora de ser servido, o mesmo aspecto cativante, desde a 
hora em que o prato deixou o fogão para viajar até o destino. Há 
molhos que, embora encorpados, coalham ao esfriar e formam 
uma espécie de nata na superfície, de aspecto desagradável e 
pouco cativante, mesmo que mantenha o sabor intenso.

Vamos juntos #LutarContraACrise

DE SAÍDA 

O grupo paulista Ráscal planeja 
fechar definitivamente seus dois 
restaurantes do Rio de Janeiro.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO - DERRADEIRA
Ref.: Contrato de Concessão de Serviços Funerários no 
Município de São José do Rio Preto fi rmado em 26/01/2010 
– Concorrência n.º 13/2009.
Notifi cado: Social de Luto Metropolitana Ltda – ME 
Notifi co, derradeiramente, os representantes legais dessa 
Concessionária, para cumprirem no prazo máximo de 10 
dias, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, o 
item 2.2 da Cláus. 2ª e item 16.2 da Cláus. 16 do Instrumen-
to de Contrato de Concessão, tendo em vista o término da 
vigência do Contrato de Concessão, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no contrato de concessão, bem 
como, a suspensão temporária de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo 
de 02 anos, conforme inc. III do art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/1993. Luís Roberto Thiesi. – Sec. Mun. Administração
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
REF.: PE nº 365/18 -  Proc. 12.903/18; ATA 747/18; EMPE-
NHO-7216/19
INTERESSADO: FERREIRA & RODRIGUES EDIFICAÇÕES 
LTDA EPP – 
NOTIFICO o representante legal da empresa supramencio-
nada, para entregar no prazo de 24 horas, impreterivelmen-
te, a conta do recebimento desta, parcialmente o empenho 
em epígrafe conforme solicitado por e-mail em 01 de abril de 
2019. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará 
na aplicação das penalidades administrativas, bem como a 
suspensão do direito de licitar e contratar com essa adminis-
tração pelo prazo de 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. Ulisses 
Ramalho de Almeida.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LA-
BORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 7847/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 
10 dias para a empresa em querendo apresentar contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais.  SMS – 
DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Contrato PRE/0129/17 - Pregão Eletrônico nº 207/2017.
CONTRATADA: SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO 
LTDA ME
Notifi co o representante legal da empresa SECTOR SERVI-
ÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME para que tome ciência do 
inteiro teor do Ofício nº 12 e fi ca concedido o prazo de 5 (cin-
co) dias úteis (L. 8.666/93 – art.87 inc. III c.c. inc. I) contados 
da publicação para, em querendo, apresentar o contraditório 
e ampla defesa (C.F. art. 5º, LV). Sueli Petronília Amancio 
Costa. Secretária Municipal de Educação.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo
Tomada de preços  nº 12/19
Contrato nº TOP/0032/19
Contratada: Madri Iski Const. Eireli
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 660/19  - ATA/0063/20
Contratada: Alfalagos LTDA
Fica alterado a redação do preâmbulo da ata supramencio-
nada. SMS. Aldenis A. Borim. 
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 39/19; Contrato nº DIL/0036/19
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de SJRPRE-
TO-EMURB
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 1,1147% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo
Concorrência  nº 01/18
Contrato nº COC/0006/18
Contratada: Constroeste Construtora e Participações LTda

Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMSG. Ulisses R. de Almeida.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
CONTRATO Nº TOP/0010/20
CONTRATADA: RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
OBJETO: Plantio e manutenção de espécies arbóreas 
nativas – SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro- Prazo de 
vigência: 470 dias – Valor Total R$852.197,77.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9128/2020
CONTRATO Nº: DPL/0027/20
CONTRATADA: R S DOS SANTOS GIRARDI ME
OBJETO: Prestação de serviço de monitoramento de alarme 
24 horas na sede do Procon - Gab. Pref. – José Roberto 
Moreira
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$2.040,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
30/2020 – PROCESSO Nº 1.276/2020 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
postos de serviços de telefonistas, telefonistas auxiliares 
de redução médica – TARMS e rádio operadores. Secreta-
ria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 14/05/2020 
às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 124/2020 Processo: 
11357/2020
Objeto: aquisição de sanitários volantes sobre rodas para 
utilização durante a realização de feiras livres do município. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que o valor 
fi nal alcançado fi cou acima da estimativa do edital. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes- pregoeria
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 155/2020, PROCESSO 11.521/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais elétricos e de 
iluminação pública para o Departamento de Iluminação Pú-
blica para atender a demanda do município. Secretaria Mu-
nicipal de Obras. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 28/05/2020, 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.

DECRETO Nº 18.600
DE 12 DE MAIO DE 2020. 

             Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de 
novembro de 2019,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 285.229,28 
(duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais 
e vinte oito centavos), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 131 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.05 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 452 R$ 80.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.05 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 494 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.05 – Material bem ou 

serviço para distribuição gratuita
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 588 R$ 5.229,28
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 151 R$ 180.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2009.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 516 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.05 – Subvenções Sociais
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 445 R$ 5.229,28
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396 R$ 1.500.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.

Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.601
DE 12 DE MAIO DE 2020.

Regulamenta os afastamentos e transferências de unidades 
dos servidores que apresentam comorbidades e servido-
ras gestantes lotados na Secretaria de Saúde, durante a 
vigência do estado de calamidade pública decorrente da 
Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto 
da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) e dá outras 
providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
Considerando a classifi cação pela Organização Mundial 
de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do 
novo coronavírus;
Considerando o estado de calamidade pública reconheci-
do pelo Decreto nº 18.571, de 24 de março de 2020 e que 
servidores de determinadas Secretarias devem trabalhar 
presencialmente no combate à pandemia provocada pela 
COVID-19; 
D E C R E T A:
Art. 1º Os servidores lotados na Secretaria de Saúde, que 
apresentem comorbidade comprovada pelo SEESMT e servi-



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
13 de maio de 2020

doras que apresentarem documentos comprobatórios de sua 
condição de gestante para a chefi a imediata, serão transfe-
ridos para outras unidades da Secretaria que não atendam 
síndrome gripal/desconforto respiratório (Nota Técnica nº 
26/2020 – 2ª retifi cação e posteriores alterações), salvo nos 
casos de comorbidades graves, quando o servidor deverá 
permanecer afastado em seu domicílio.
Art. 2º Fica determinado o retorno dos estagiários às ativida-
des presenciais e/ou à inclusão nos rodízios das unidades, a 
critério de cada gestor, após o gozo do recesso de que têm 
direito.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando expressamente o artigo 3º do Decreto 
18.590, de 17 de abril de 2020 e demais disposições em 
contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 12 maio de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de 
São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.602
DE 12 DE MAIO DE 2020.

Altera o Decreto nº 18.515, de 17 de janeiro de 2020, que 
nomeia membros para compor o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher – C.M.D.M..
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º A alínea “f”, inciso I, do artigo 1º do Decreto nº 
18.515, de 17 de janeiro de 2020, que nomeia membros 
para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 
C.M.D.M., nos termos da Lei nº 10.530, de 09 de dezembro 
de 2009, passa a vigorar alterada, com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
I – ...
f) Representante da Secretaria Municipal de Habita-
ção:
Titular: Ana Maria de Sousa Polotto;
Suplente: Telma Silva Caetano.”(NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MAUREEN DE ALMEIDA LEÃO CURY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 
ETNIA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.603
DE 12 DE MAIO DE 2020.

Prorroga por 12 (doze) meses o prazo de permissão de uso 
da Pista de Motocross, localizada na Cidade das Crianças, 
em favor da Associação de Esportes Motorizados de São 
José do Rio Preto, conforme disposto no Decreto nº 18.068 
de 26 de junho de 2018.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do artigo 64, item VI, 
da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, con-
tados a partir de 27 de junho de 2020, o uso das instalações 
da Pista de Motocross, localizada na Cidade das Crianças 
em favor da Associação de Esportes Motorizados de São 
José do Rio Preto, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 
18.068, de 26 de junho de 2018.
Parágrafo único- Ficam mantidas as demais condições dis-
postas no termo de autorização integrante do Decreto citado 
no caput deste artigo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de maio de 2020, 
168º ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
CLÉA MÁRCIA MELARA BERNARDELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.604
DE 12 DE MAIO DE 2020.

Altera dispositivos do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 
2017 e suas alterações, que nomeia Comissão de Recebi-
mento de Materiais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso IV do artigo 1º do Decreto nº 17.746, de 30 
de março de 2017, com respectivas alterações, passa a vigo-
rar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 1º  ...

(...)
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO:
- Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional 
a) Elisa Furukawa Godoi;
b) Fábio José de Faria;
- Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária
c) Caio Lucius Romancini Dieguis;
d) Cesar Augusto Fernandes;
e) Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli;
- Divisão de Distribuição de Alimentos – Banco Municipal de 
Alimentos
f) Adriana Cristina da Cunha Teixeira;
g) Ana Silvia Saques;
h) Robson Luis Rodrigues;
i) Sara Guerra Ismael Zanchini;
- Divisão de Gestão da Merenda Escolar
j) Anezia Miranda Francelino;
k) Cristiane Aparecida Scrignolli Alves;
l) Elizandra Provasi Bonin;
m) Fábio Gioli;
n) Francine Cristina Pontes Albuquerque;
o) Izabel Cristina da Silva;
p) Juliana Siqueira da Silva;
q) Lucimeire Aparecida Zaniboni;
r) Marielle Vitoriano Camargo;
s) Suez Elizabeth de Oliveira Almeida.” NR
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de maio de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.469
DE 8 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre fi las e vagas preferenciais aos portadores de 
Fibromialgia no Município de São José do Rio Preto – SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º As empresas privadas, bancos e estabelecimentos 
comerciais do município de São José do Rio Preto deverão 
incluir os portadores de fi bromialgia nas fi las preferenciais já 
destinadas aos idosos, gestantes e defi cientes.
Art. 2º Será permitido aos portadores de Fibromialgia esta-
cionar em vagas já destinadas a defi cientes.
Parágrafo único A identifi cação dos benefi ciários dar-se-á 
por meio de cartão expedido pelo Executivo Municipal, me-
diante comprovação médica.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de maio de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.890/2020
Projeto de Lei nº 222/2019
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 41/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 117/2019 – PROCESSO SeMAE 
nº 150/2019
Contratada: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOM-
BAS ITA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 23.05.2020. Data da 
autorização: 08.05.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 23/2020, Pro-
cesso SICOM 3104/2020 objetivando a Aquisição de peças 
sobressalentes (spare parts) para reparo dos módulos dos 
inversores ACS800.
Prazo de Entrega: 100 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 26.05.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 11.05.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção-Esgoto.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA: Em obediência ao artigo 5º 
da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justi-
fi camos que o pagamento em questão está sendo efetuado 
independente de sua ordem cronológica, para dar continui-
dade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão 
presentes relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 0732734 – Licitamais Tecnologia da Informa-
ção Eireli
Valor: R$ 13.425,00
Motivo: Devido a pandemia do Covid-19, empresa apresenta 
prejuízos no fl uxo de caixa. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 12.05.2020
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 12.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA DE CULTURA
EDITAIS CULTURAIS

PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020
 COMUNICADO

 Comunicamos que foi acrescido à lista de habilitados do 
Prêmio Nelson Seixas, na modalidade Formação Artística 
Cultural, o projeto LABORATÓRIO DE ARTES CIRCENSES, 
da proponente Fernanda Zulian não listado na publicação 
anterior.
A inclusão se dá pelo fato do projeto ter sido incluído errone-
amente na listagem de links dos materiais anexos, e não na 
lista dos links referentes ao projeto artístico.
Confi rmamos no entanto, que o projeto citado foi enviado à 
Comissão de Avaliadores juntamente com os demais (em 
07/05/20), apenas em lista errada, fato observado pelos 
próprios avaliadores, e que se corrige com a presente publi-
cação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3234.2116, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0022512-34.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Indenização por Dano Material
Exequente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Executado: VILSON GERIMIAS BORGES

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0022512-34.2019.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) VILSON GERIMIAS BORGES, Brasileiro, CPF 310.680.808-09, com
endereço à Estrada Vicinal Zacarias a Buritama, 5, Distrito de Santa Bárbara, CEP 15265-000,
Zacarias - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 1.740,40, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do
Rio Preto, aos 17 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO LTDA 00893/20 AIF-A-N 000186 
ALDERNANE MACHADO DA SILVA ME 00884/20 AIF-A-V 00123 
FABRICA DE LATICINIOS RIACHO DOCE LTDA ME 00891/20 AIF-P-H 000009 
FAF COMERCIO DE GAS LTDA ME 00885/20 AIF-A-N 000185 
FELIPE RUCKER 00900/20 AIF-E-K 000019 
FONTANELLI COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI 00883/20 AIF-A-V 00122 
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 00899/20 AIF-P-C 000071 
JSN COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS EIRELI EPP 00880/20 AIF-S-H 000060 
K F MARTORELLI TOPJIAN CABELEIREIROS ME 00887/20 AIF-P-F 000030 
LUANA RIBEIRO DOS SANTOS ELETRONICOS ME 00894/20 AIF-A-V 00124 
LUCAS FERNANDO TASINAFO 00889/20 AIF-A-LF 000041 
MARCIA BRUNA CAMPOS 46430534880 00876/20 AIF-P-F 000027 
MB RIO PRETO CONFECÇÕES LTDA ME 00896/20 AIF-A-M 00236 
PACHECO E MAZONI LTDA ME 00875/20 AIF-S-H 000056 
RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA ME 00877/20 AIF-S-F 000105 

RP COMERCIAL E REPRESENTACAO EM TELECOMUNICACOES 
LTDA  00886/20 AIF-P-F 000029 

S X W PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA ME 00892/20 AIF-A-N 000187 
SANTOS & VILELA RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PANFLETOS 
LTDA ME 00878/20 AIF-L-C 000060 

SÃO JOAQUIM CASA DE REPOUSO LTDA 00898/20 AIF-S-V 000040 
SERGIO SPINCOSKI JUNIOR 22109036885 00888/20 AIF-A-LF 000045 
SHEILA OLIVEIRA OFICIAL LTDA ME 00895/20 AIF-A-LF 000044 
SOUZA FERNANDES & FERNANDES BAR E LANCHONETE LTDA 
ME 00879/20 AIF-A-LF 000042 

UTILCASA ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E UTILIDADES 
LTDA ME 00897/20 AIF-A-M 00235 

VALTER DE POLI TECIDOS ME 00882/20 AIF-S-H 000062 
WESLEY ALEXANDRE DA SILVA 00890/20 AIF-A-LF 000043 
ZULMIRO SAN MARTINO E FILHO LTDA 00881/20 AIF-S-H 000061 

 
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
W & K COMERCIAL RIO PRETO EIREILI ME 00401/20 AIF-I-E 1020 

São José do Rio Preto, 13 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5691/2020 
                  Fica notifi cada, Associação dos Moradores do 
Loteamento Condomínio Village La Montagne , proprietária 
do imóvel sito à Avenida Alcides Rozani, Condomínio La 
Montagne, que em virtude de ter sido enviado a Notifi cação 
de Embargo  nº 5691, datada em 18/03/2020, assinada pela 
fi scal Ana Paula Sanches Miguel Ferreira, tratando de obra 
em acréscimo na área de lazer, depósito, wc e estaciona-
mento sem alvará de construção, em desacordo com a lei 
de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desa-
cordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR 81006911 5 BR 
acusando "desconhecido – devolução posterior”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas cita-
das leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato 
e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40(seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 12 de maio, 2020.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira 
Agente Fiscal de Posturas  - Obras
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nicipal de Educação, com a participação dos docentes 
e aprovado pelo Conselho de Escola deverá ser  enca-
minhado para a devida homologação, após a manifes-
tação do Supervisor de Ensino da unidade escolar.
Artigo 4º- Na reelaboração do Calendário Escolar/2020, 
as unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino 
deverão considerar:
I -   férias docentes: de 02 a 31 de janeiro;
II -  início do ano letivo: 04 de fevereiro;
III - encerramento do 1º semestre: 31 de julho;
IV - início do 2º semestre: 03 de agosto;
V -  término do ano letivo: 22 de dezembro;
VI- recesso escolar: de 23 de março a 12 de abril e, no 
mês de dezembro, após o encerramento do ano letivo;
VII - 1º bimestre: de 04 de fevereiro a 29 de maio;
VIII - 2º bimestre: de 01 de junho a 31 de julho;
 IX -  3º bimestre: de 03 de agosto a 09 de outubro;
X -    4º bimestre: de 19 de outubro a 22 de dezembro.
Artigo 5º- O Calendário Escolar reorganizado/2020 
deverá contemplar as seguintes atividades:
I – planejamento e replanejamento escolar, em perío-
dos não letivos:
a) 03 de fevereiro;
b) 26 de fevereiro;
c) 10 e 13 de julho, previsão de replanejamento (ree-
laboração do projeto educativo da escola, acolhimento 
aos alunos e famílias, avaliação diagnóstica, plano de 
recuperação das aprendizagens, entre outros).
II-  reuniões de conselho de classe/ano/termo, ocorre-
rão, excepcionalmente, devido ao período de isolamen-
to social, nos dias de horário de trabalho pedagógico 
coletivo docente.
a) reunião do 1º bimestre: até 02 de junho;
b) reunião do 2º bimestre: até 04 de agosto;
c)  reunião do 3º bimestre: até 20 de outubro;
d) reunião do 4º bimestre:  23 de dezembro.
III – reuniões com os pais ou responsáveis dos alunos;
IV – reuniões da Associação de Pais e Mestres;
V – reuniões do Conselho de Escola.
Parágrafo único – A realização do replanejamento e dos 
Conselhos de Classe/Ano/Termo, previstas nos incisos 
I e II deste artigo, poderão ter suas datas alteradas, na 
impossibilidade de seu cumprimento no dia(s) propos-
to(s). 
Artigo 6º- Na reorganização do Calendário Esco-
lar/2020, as unidades escolares vinculadas ao sistema 
municipal de ensino deverão considerar:
I- (re) planejamento escolar:
a) (re) elaboração do Projeto Político Pedagógico da 
Unidade Escolar, considerando o Relatório Final, con-
forme artigo 4º da Resolução SME nº06/2019 e Avalia-
ção Institucional, conforme Resolução SME nº13/2018, 
bem como as novas demandas educacionais emergen-
ciais, causadas pela pandemia Covid-19; 
b) (re) construção do Plano Escolar, de acordo com as 
demandas educacionais emergenciais, causadas pela 
pandemia Covid-19; 
c) (re) construção do Plano de Ensino, constando 
ações de acompanhamento, intervenções e avaliações 
destes instrumentos, visando à efetiva aprendizagem/
desenvolvimento dos alunos e considerando as no-
vas demandas educacionais causadas pela pandemia 
Covid-19;
d) plano emergencial de retomada das atividades es-
colares, em virtude das novas demandas ocasionadas 
pela pandemia Covid-19, incluindo avaliação diagnósti-
ca e períodos de recuperação das aprendizagens.
II- reuniões pedagógicas, Conselhos de Classe/Ano/
Termo e de colegiados:
a) reuniões poderão ser realizadas nos horários de tra-
balho pedagógicos (Horas Trabalho Pedagógico Coleti-
va e Preparo de Materiais); 
b) reuniões de Conselho de Escola, da Associação 
de Pais e Mestres – defi nidas pela Equipe da unidade 
escolar, sendo no mínimo quatro, conforme legislação 
vigente que, durante o período emergencial de isola-
mento social, poderão ser realizadas por meio de fer-
ramentas comunicacionais digitais e posterior registro 
escrito e assinado por todos os membros participantes. 
III- Ações educativas que deverão ser contempladas no 
decorrer do ano letivo de 2020, vinculadas à continuida-
de do projeto educativo da escola, sem prejuízos do dia 
de efetivo trabalho escolar e no momento e condições 
mais propícias a cada unidade escolar: 
a) Dia do Patrono da Escola - nas escolas municipais 
de Ensino Fundamental (Lei nº 10.365, de 08 de maio 
de 2009). 
b) Semana de Combate à Dengue - uma semana em 
março e uma semana em novembro; 
c) Dia Internacional da Família - 15 de maio, proclama-
do em 1993, pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
(ONU). 
d) Dia Mundial do Meio Ambiente -  05 de junho, (Lei 
Federal nº 86.028, de 27 de maio de 1981). 
e) Mês de outubro - Outubro Rosa (Saúde da Mulher) e 
Dia Nacional de Prevenção à Obesidade (alimentação 
saudável), conforme Lei Federal 11.721, de 23 de junho 
de 2008; Dia Internacional do Idoso 1º de outubro (Ar-
tigo 22 do Estatuto do Idoso) - Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003, que estabelece conteúdos voltados 
ao processo de envelhecimento, respeito e valorização 
do idoso.
f) Mês de novembro – Novembro Azul (Saúde do 
Homem); Semana da Consciência Negra (16/11/2020 
a 20/11/2020) – Lei Federal nº 10.639, de janeiro de 
2003, contemplada por meio da História e Cultura Afro-
-Brasileira, prevista no currículo ofi cial, e Lei Municipal 
nº 13.046, de 14 de novembro de 2018. 
Artigo 7º- Para efeitos da reorganização do Calendário 
Escolar/2020, os alunos da rede municipal de ensino, 
de todos os níveis e modalidades da Educação Básica, 
permanecerão organizados da seguinte forma: 
I- início das aulas: 04 de fevereiro de 2020. 
II- férias discente: de 02 a 31 de janeiro, e de 23 a 31 
de dezembro. 
III- suspensão de aulas presenciais: por tempo inde-
terminado a partir de 23 de março de 2020 e enquanto 
durar o período de isolamento social.

IV- recesso discente: 23 de março a 12 de abril e dias 
13, 14 e 16 de outubro de 2020.
V- atividades de apoio aos estudos em casa, contem-
plando o ensino remoto emergencial, para a Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos (presencial e semipresencial), a partir de 13 de 
abril de 2020, perdurarão até manifestação do Executi-
vo Municipal acerca do término do período de isolamen-
to social.
§2º- Os alunos pertencentes à Educação Infantil con-
tarão com as sugestões de atividades educativas e 
orientações às famílias, pautadas pelas brincadeiras e 
interações socioemocionais, sempre com a intenciona-
lidade de estimular novas aprendizagens, conforme es-
tabelecido no Programa Rio Preto Educ Ação e demais 
diretrizes educacionais que versam sobre a Educação 
Infantil.

§3º- Os alunos pertencentes à Educação de Jovens 
e Adultos (presencial e semipresencial) contarão com 
todo suporte técnico-pedagógico organizado pela esco-
la, com observância dos pressupostos de harmonização 
dos objetivos de aprendizagem ao mundo do trabalho, a 
valorização dos saberes não escolares e as implicações 
das condições de vida e trabalho dos estudantes, para 
fi nalizar a semestralidade, tendo ao seu alcance ativi-
dades de apoio ao estudo, em casa, adequadas a sua 
modalidade de ensino, a fi m de evitar a evasão escolar.
Artigo 8º- Os professores pertencentes à rede municipal 
de ensino, em regime de teletrabalho, iniciado em 13 de 
abril de 2020, darão continuidade às medidas de isola-
mento social, enquanto estas se mantiverem.
§1º- No cumprimento das atividades previstas no Ca-
lendário Escolar da rede municipal de ensino e suas 
demais atribuições, os professores que precisarem 
de equipamentos ou suporte tecnológico deverão ir à 
escola, para a utilização dos recursos necessários, a 
fi m de realizar as atividades escolares não presenciais 
e orientar os estudantes e seus responsáveis.
§2º- As Horas de Trabalho Pedagógico deverão ser 
cumpridas, semanalmente, à distância, enquanto man-
tidas as medidas de isolamento social, de acordo com a 
carga horária de cada professor, com os devidos regis-
tros arquivados na Unidade Escolar.
Artigo 9º- As atividades escolares não presenciais pla-
nejadas e realizadas pelo professor deverão correspon-
der ao número de aulas semanais da carga horária de 
cada docente, a serem contabilizadas na carga horária 
anual da escola.
Artigo 10-  Todos os profi ssionais da educação devem 
atuar para alcançar todos os alunos e famílias, a fi m 
de que participem das atividades encaminhadas pela 
Secretaria Municipal de Educação e pelas unidades 
escolares, além de apoiar a realização das mesmas.
Artigo 11- Os estudantes que não realizarem as ativida-
des não presenciais ou apresentarem maiores difi cul-
dades de aprendizagem deverão ser encaminhados à 
recuperação paralela, para a consolidação de apren-
dizagens essenciais ao seu percurso educacional, no 
retorno às aulas presenciais.
§ 1º- As unidades escolares em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Educação organizarão avaliações diag-
nósticas, no retorno às aulas presenciais, para balizar a 
continuidade do percurso de aprendizagem dos alunos, 
conforme cronograma a ser publicado oportunamente.
§ 2º- A Secretaria Municipal de Educação, se for o caso, 
emitirá orientações complementares a respeito das 
atividades de recuperação paralela.
Artigo 12- A reorganização do Calendário Escolar, para 
o ano letivo de 2020, observará as normas do Conse-
lho Nacional de Educação e a legislação pertinente, 
de modo a assegurar compatibilização com o projeto 
educativo da escola.
§ 1º- Para as escolas que não realizaram a eleição do 
Conselho de Escola/2020, fi ca excepcionalmente pror-
rogada a vigência do Conselho de Escola de 2019, en-
quanto durar a suspensão das atividades presenciais. 
§ 2º- A realização de nova eleição dos Colegiados ocor-
rerá após o retorno às aulas presenciais.
§ 3º- A realização de reunião do Conselho de Escola 
poderá ocorrer de forma não presencial, na excepcio-
nalidade do período emergencial, enquanto durarem as 
restrições à realização de reuniões presenciais, para 
prevenir a transmissão da Covid-19, sendo necessária 
a posterior formalização do registro da respectiva Ata.
Artigo 13- O Calendário Escolar reorganizado/2020, 
deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Edu-
cação, até o dia 29 de maio de 2020. 
§ 1º - É vedada, à unidade escolar, a realização de 
eventos ou atividades não previstos na programação do 
Calendário Escolar reorganizado.
             § 2º - Quaisquer possíveis alterações do Calen-
dário Escolar reorganizado, para o ano letivo de 2020, 
serão disciplinadas pela Secretaria Municipal de Educa-
ção.
Artigo 14- A unidade escolar deverá publicizar e dispo-
nibilizar o Calendário Escolar reorganizado e já homo-
logado, para o ano letivo de 2020, fi xando-o em local 
visível e acessível ao público, dispondo-o aos pais, via 
impressa e/ou meios digitais, nos moldes do incluso 
Anexo I. 
Artigo 15- As escolas privadas, vinculadas ao Sistema 
Municipal de Educação, deverão reelaborar seus calen-
dários escolares, de acordo com a Convenção Cole-
tiva de Trabalho e a presente Resolução, naquilo que 
couber, respeitando as normativas vigentes do Sistema 
Municipal de Ensino.
Artigo 16- A Secretaria Municipal de Educação poderá 
expedir normas complementares para o cumprimento 
do disposto nesta Resolução.
Artigo 17- Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação e terá vigência para o ano letivo de 
2020, fi cando revogadas as disposições em contrário.

São José do Rio Preto, 12 de maio de 2020.
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 07/2020

Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar, 
das atividades pedagógicas e a extensão do teletra-
balho, devido à suspensão das atividades escolares 
presenciais, para prevenir o contágio pelo coronavírus 
(COVID-19) e dá providências correlatas.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando:
-o Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre medidas de enfretamento do coronavírus, 
destacando em seu artigo 4º caput e parágrafo único, 
que a partir do dia 23 de março de 2020, as aulas de-
verão ser suspensas em toda rede municipal de ensino 
infantil e fundamental, fi cando abonadas as faltas dos 
alunos a partir do dia 17 de março de 2020 e, que a 
suspensão das atividades escolares estará em vigor até 
nova determinação, podendo, no período, serem ofer-
tadas atividades pedagógicas à distância em diversas 
modalidades;
- o § 4º do artigo 32, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei nº 9394/96 que assevera que 
o Ensino Fundamental será presencial, sendo o ensino 
à distância utilizado como complementação da aprendi-
zagem, ou em situações emergenciais; 
- o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), que dispõe em seu § 2º que o calendá-
rio escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respec-
tivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número 
de horas letivas previsto nesta Lei;
- a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, 
que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo 
da educação básica e do ensino superior decorrentes 
das medidas para enfrentamento da situação de emer-
gência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020;
- a Deliberação CME nº 01/2020, homologada pela 
Resolução SME nº 06, de 30 de abril de 2020, que 
dispõe medidas orientativas às instituições de ensino, 
pertencentes ao Sistema Municipal de Educação, no 
período do regime especial do combate ao contágio 
pelo coronavirus (Covid-19), com base no decreto nº 
18.559/2020, que declara estado de emergência na 
cidade de São José do Rio Preto-SP;
- o Decreto Municipal nº 18.583 de 09 de abril de 2020, 
que institui o Programa Rio Preto Educ Ação, regula-
mentado pela Resolução 04, de 14 de abril de 2020, de 
apoio aos estudos dos alunos no período de suspensão 
das aulas em decorrência da necessidade de preven-
ção de contágio pelo COVID-19;
 - a Deliberação 177/2020 do Conselho Estadual de 
Educação, homologada pela Resolução SE, de 18 de 
março de 2020, que fi xa normas quanto à reorganiza-
ção dos calendários escolares, devido ao surto global 
do coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de 
São Paulo;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
nº 05/2020, aprovado em 28 de abril de 2020, que 
orienta quanto à reorganização do Calendário Escolar e 
da possibilidade de cômputo de atividades não presen-
ciais para fi ns de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da Pandemia da COVID-19;  
- a Resolução SME nº 05, de 14 de abril de 2020, que 
regulamenta as diretrizes do regime especial das ativi-
dades de apoio aos estudos dos alunos e orienta quan-
to à reorganização dos calendários escolares no âmbito 
das unidades escolares da rede municipal de ensino 
de São José do Rio Preto devido à pandemia causada 
pelo Covid-19, e dá outras providências;
- a necessidade de se estabelecer, para o conjunto das 
escolas municipais, diretrizes gerais relativas à elabora-
ção das atividades pedagógicas em Calendário Escolar; 
- a autonomia da escola em organizar atividades que 
façam parte do Calendário Escolar, assegurando o 
cumprimento do mínimo de horas letivas, conforme dis-
posto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal- Lei nº 9394/96 e, em consonância com as diretrizes 
da Secretaria Municipal de Educação, 

Resolve

Artigo 1º- O Calendário Escolar /2020 e as atividades 
pedagógicas do sistema municipal de ensino serão 
reorganizados, em razão da suspensão das atividades 
escolares presenciais e do consequente teletrabalho 
estendido, para prevenir o contágio pelo coronavírus 
(COVID-19), conforme o disposto nesta Resolução.
Parágrafo Único: Considera-se como efetivo trabalho 
escolar, as aulas presenciais e o período destinado ao 
ensino remoto emergencial, em caráter excepcional, 
com atividades de apoio aos estudos em casa. 
Artigo 2º- As escolas municipais e privadas vinculadas 
ao sistema municipal de ensino deverão reorganizar o 
Calendário Escolar/2020, de acordo com a sua Propos-
ta Pedagógica e/ou Projeto Político Pedagógico, com a 
carga horária mínima correspondente para os diferen-
tes níveis e modalidades de ensino, e a organização 
semestral, como no caso da  modalidade  - Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 
§1º - Para garantia da carga horária mínima, serão 
computadas no número de horas letivas obrigatórias, 
as atividades escolares presenciais e não presenciais, 
conforme as normas vigentes.
§ 2º - A data de retorno à aula presencial será defi nida 
pelo Executivo Municipal, respeitadas as normativas 
pertinentes à prevenção do contágio pela COVID-19.
§ 3º - Fica vedada a realização de eventos ou ativi-
dades que não estejam previstos na programação do 
calendário escolar.
Artigo 3º- O Calendário Escolar reorganizado, para o 
ano de 2020, como instrumento de organização das 
ações, programas e projetos que compõem o Projeto 
Político Pedagógico da unidade escolar, reelaborado 
segundo as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Mu-
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JAN 02 a 31 02 a 31

FEV 03 e 26 24 e 25 ** 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 * * ** 27 28 16 80 16

MAR  23 a 31 23 a 31 19 e 20 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 * * * * * * * * * 13 65 29

ABR 01 a12 01 a12 10 e 21 * * * * * * * * 13 14 15 16 17 20 * 22 23 24 27 28 29 30 13 65 42

MAI 01 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 20 100 62

JUN 05 11, 12 1 2 3 4 5 8 9 10 * * 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 20 100 82

JUL 10 e 13 09 1 2 3 6 7 8 * ** ** 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 20 100 102

AGO 04 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 21 105 123

SET 07 1 2 3 4 * 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 21 105 144

OUT 02 e 23 20 13,14 e16 13,14 e 16 02,12, 15, 
23, 28 1 * 5 6 7 8 9 * * * * * 19 20 21 22 * 26 27 * 29 30 14 70 158

NOV 02 * 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 20 100 178

DEZ 23 23 23 a 31 24 a 31 08 1 2 3 4 7 * 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 ** * * * * * * 15 75 193
TOTAL 07 04 04 04 30 30 33 33 18 965 h 193

Bimestres

1º Bimestre: 04/02 a 29/05   Total: 62 dias
2º Bimestre: 01/06 a 31/07   Total: 40 dias
3º Bimestre: 03/08 a 09/10   Total: 48 dias
4º Bimestre: 19/10 a 22/12   Total: 43 dias

Observações: 
* Suspensão de Atividades / Feriados /Recesso/Férias
**  Planejamento - Reunião Pedagógica - Conselho de Ciclo/Termo
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Anexo I - Escolas Municipais

CALENDÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL - ANO LETIVO 2020
Fundamento Legal LDB - 9394/96

Resolução SME n°08 /2020,  Publicada no D.O.M. de 12/05/2020  
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FÉRIAS REGULAMENTARES

PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO

______/______/________ ____ / ____ / ____ _____/______/____

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Secretário Municipal de Educação

*13/04/2020- Início das atividades de apoio aos estudos em casa com ensino remoto emergencial. ** 10 e 13/07/2020- Previsão de Replanejamento. 

965 horas / 193 dias

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 11/2020. Objeto: Registro de preços 
para aquisição, futura e parcelada de leite pasteurizado Tipo 
C, para suprimento da Merenda Escolar e diversos setores 
da Prefeitura de Tanabi, pelo período de 12 (doze) meses. 
Entrega de envelopes, credenciamento e abertura do enve-
lope 01 e negociação: 29/05/2020, as 09h15min. O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS 
ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 12 de maio de 2020. Fernando Cardoso 
Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 12/2020. Objeto: Registro de preços 
para aquisição, futura e parcelada de pães e biscoitos, para 
suprimento da merenda escolar e diversos setores da Prefei-
tura de Tanabi, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão de 
Entrega de envelopes, credenciamento e abertura do enve-
lope “01” proposta de preço: Dia 29/05/2020, as 11h15min. 
O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 12 de maio de 2020. Fernando 
Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – 
Prefeito.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI

Pregão Presencial n° 10/2020. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição, futura e parcelada de produtos hidráulicos 
(tubos, conexões, acessórios, etc) destinados ao Município 
de Tanabi, conforme especifi cações e quantitativos estima-
dos nos anexos do presente edital, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. Abertura dos envelopes (sessão): 28 de maio de 
2020, às 09h15min. O edital completo poderá ser obtido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 
15H00 ou pelo site:www.tanabi.sp.gov.br. a partir do dia 19 
de março de 2019. Tanabi, 14 de março de 2019. Fernando 
Cardoso Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – 
Prefeito. 

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 09/2020. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de materiais de higiene, 
limpeza, e consumo para suprimento de diversas áreas da 
Prefeitura de Tanabi, durante o período de 12 (doze) me-
ses, conforme especifi cações e quantitativos estimados nos 
anexos do presente edital. Designada para o dia 27/05/2020 
as 09h15min para sessão (entrega de envelopes, creden-
ciamento, etapa de lances e negociação). O edital completo 
poderá ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito 
à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS 
ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.
sp.gov.br, Tanabi, 12 de maio de 2020. Fernando Cardoso 
Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. (REABERTURA). O município de Guapiaçu torna público aos interessados a reabertura 
do Pregão Presencial nº 030/2020, objeto do Processo Licitatório nº 033/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO:A presente licitação 
tem por objeto a contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Rubens de Oliveira Botas, 
conforme memorial, projeto, cronograma e planilhas anexas a este edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 29 de maio de 
2020, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: Desde 23/04/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial 
da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão 
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000.  DATA DO EDITAL: 22/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1022263-08.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) João 
Perpétuo Costa, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 263491791, CPF 152.717.838-20, com endereço à Avenida Benjamim 
Constant, 1338, centro, CEP 15890-000, Uchoa - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Scala Imóveis Ltda, alegando em síntese: “Em virtude da inadimplência das Executadas, as partes em 08 de março de 2007, 
pactuaram Instrumento Particular de Aditivo Contratual, tendo por objeto a renegociação da dívida, obrigando-se as Executadas a 
pagar a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), saldando-a mediante o plano de 100 (cem) parcelas no valor de 
R$ 135,00 (cento e trinta e cinco Reais) cada, com vencimento todo dia 10 (dez), iniciando-se o primeiro pagamento em março de 
2007, e os demais vencimentos nos meses subseqüentes. As Executadas não cumpriram com o avençando, não restando outra 
alternativa senão a propositura da presente demanda. “. Dá-se à causa o valor de R$ 12.763,72. Petição datada de 26/06/2015, 
subscrita pelo(a) Dr.(a) Raphaela Rossi Martins, - ADV: Raphaela Rossi Martins (OAB 322546/SP) K -13e14/05

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

MICHAEL ANDRE FERREIRA SANTOS e AMANDA MARIA 
IUGA. Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, soltei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia 05 de março de 1996, 
fi lho de FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS e de SOR-
LENE PIRES FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
do lar, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
14 de julho de 1998, fi lha de VALDIR IUGA e de LINDAURA 
ROSA MARIA IUGA. 

RAIULY PEREIRA NASCIMENTO e KALIANDRA DE OLI-
VEIRA AZEVEDO. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, 
solteiro, nascido em Almadina, BA, no dia 07 de dezembro 
de 1991, fi lho de EMANUEL MESSIAS CORDEIRO NASCI-
MENTO e de MARIA RAIMUNDA ASSIS PEREIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, atendente, solteira, nascida em Ca-
etité, BA, no dia 22 de julho de 2000, fi lha de LELY JOSÉ DE 
AZEVEDO e de ROSANA SILVA DE OLIVEIRA AZEVEDO. 

NILTON VITAL UEHARA MEDINA e DIÊNIFER FERNAN-
DA GIMENEZ BATISTA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 22 de julho de 1990, fi lho de NILTON SERGIO DA 
SILVA MEDINA e de SANDRA HATSUMI UEHARA MEDINA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, veterinária, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de julho de 1992, 
fi lha de CLÁUDIO ROSA BATISTA e de ISABEL CRISTINA 
GIMENEZ BATISTA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 12 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


