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TJ manda 
dar EPIs a 
servidores
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Sérgio SAMPAIO

HB anunciou ontem 
mais 20 leitos para 
atender pacientes

Futuro de 
Marcondes 
depende de

 vice-governador

STF recebe novo pedido para 
supermercados reabrirem

Está nas mãos do ministro Dia Toffoli, presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), mais um pedido de reconsideração feito pela APAS 
(Associação Paulista do Supérmercados) para a reabertura de super-
mercados nos finais de semana em Rio Preto. Segundo site do STF, a 
entidade protocolou o pedido às 19h58 da última quarta-feira e  ontem 
a petição já estava no gabinete da presidência para despacho a qualquer 
momento.                                                                           Pág. A3

NO FIM DE SEMANA

Fiscais recolhem 
amostras de 
combustíveis 
em Rio Preto

APAS fez novo pedido para que supermercados possam abrir este fim de semana em Rio Preto

Operação é da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento em 
todo Estado. Estabelecimentos 
na região de Rio Preto foram al-
vos da ação, que teve o objetivo 
de verificar a qualidade do com-
bustível comercializado. Pág. A2

Assassinos de 
personal vão 
ficar presos, 

decide Justiça 
A Justiça converteu em pre-

ventiva a prisão do casal acusa-
do de matar a personal trainner 
no bairro Anchieta anteontem. 
Andressa Serantoni foi morta a 
facadas e enterrada ontem sob 
forte comoção.            Pág. A4

Restaurantes 
trocam 

reabertura 
por protesto
Ontem donos de restaurantes 

que pretendiam abrir hoje furan-
do o isolamento social mudaram 
de ideia e hoje fazem um protes-
to a partir das 18 horas.

                              Pág. A3

HB abre 
20 leitos e 

lotação está 
em 86%

O Hospital de Base já colocou 
em operação 20 novos leitos 
para atender Covid-19 e com 
isso a lotação de UITS ficou 
ontem em 86% da capacidade 
máxima.                      Pág. A5

Restaurantes
marcam protesto 
para hoje; no detalhe 
banner de 
convocação

Divulgação

Divulgação
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A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento desencadeou 
nos últimos dois dias uma me-
gaoperação em para fiscalizar 
171 postos de combustíveis 
espalhados pelo Estado. Es-
tabelecimentos na região de 
Rio Preto foram alvos da ação, 
que teve o objetivo de verificar 
a qualidade do combustível 
comercializado.

Segundo a secretaria, na 
primeira parte, quarta-feira 
(12), foram coletadas amos-
tras de postos na região de 
Campinas e Rio Preto. Na hora 
da operação os estabelecimen-
tos estavam fechados.

 As amostras de combustí-
veis foram encaminhadas para 
análise e, caso seja encontra-
da desconformidade com os 
parâmetros exigidos pela ANP, 
segundo a Sefaz, o local terá 
à inscrição estadual cassada 
e, consequentemente, ficará 
impedido de operar.

A secretaria não divulgou 
o nome os postos visitados, 
nem onde foi feita a coleta, 
apenas imagens da operação 
em diversas cidades, incluindo 
Rio Preto.

A operação contou com o 
apoio do DPPC (Departamento 
de Polícia de Proteção à Cida-
dania), da Polícia Civil e Institu-
to de Pesos e Medidas (Ipem). 

Fiscais coletam combustível para 
análise em posto de Rio Preto

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
Em 45 dos alvos fiscalizados 
para apurar fraude volumétrica, 
300 agentes fiscais de rendas 
fiscalizaram simultaneamente 
os dados cadastrais e realiza-
ram a coleta de amostras para 
verificação da qualidade do 
combustível.

Dentre os postos fiscaliza-
dos em conjunto com o Ipem, 
16 deles estavam irregulares 
em relação à volumetria co-
mercializada, sendo quatro 
em Campinas, dez na Grande 
São Paulo e dois em Jandira. 
Três deles tiveram apreensões 
de componentes eletrônicos 
(Osasco, Jandira e São Paulo). 

Em um dos alvos fiscalizados 
na região de Presidente Pruden-
te, após a coleta de amostras 
de combustíveis, o mesmo es-
tabelecimento foi alvo de uma 
fiscalização de rotina do Ipem, 
que identificou fraude volumétri-
ca na revenda de combustíveis, 
após encontrar uma placa de 
interface hidráulica.

A lista completa de pos-
tos de combustíveis cassados 
pode ser consultada no portal 
da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento. Para denunciar 
qualquer posto suspeito de 
comercializar combustível adul-
terado, o contribuinte pode ligar 
para a Ouvidoria da Secretaria 
nos telefones (11) 3243-3676 
e (11) 3243-3683 ou enviar um 
e-mail para ouvidoria@fazenda.
sp.gov.br.

CONTRA ADULTERAÇÃO

Viatura de fiscaliza-
ção da Sefaz durante 
blitz em postos de Rio 
Preto esta semana

Operação Gambiarra vai eliminar fios e cabos ociosos em postes do centro de Rio Preto

Rio Preto realiza limpeza de fiação excedente no Calçadão

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Rio Preto  quer que a Com-
panhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL)  providencie a 
limpeza de fios e cabos não 
identificados e ociosos nos 
postes da cidade que geram 
um grande risco para a popu-
lação que circula pelo local. 

Batizada de “Operação 
Gambiarra”, o termo de co-
operação teve início em 24 
de julho na região central da 
cidade. A previsão é de que a 
operação seja concluída até 

dia 30 de setembro.
No total serão 291 postes 

vistoriados pela operação, 
que começa pela região 
Central da cidade.

A CPFL é detentora dos 
postes na área central de 
Rio Preto e procurou as em-
presas que têm cabos e fios 
usando o sistema para um 
Protocolo de Intenções junto 
ao Procon, para saneamento 
do problema.

A ação é uma parceria 
entre a Secretaria Municipal 
de Obras, Procon Rio Preto 
e Procon-SP. O acompanha-
mento tem sido feito pela 

Secretaria de Desenvolvi-
mento, que pretende levar 
para as demais regiões de 
Rio Preto. Participam da 
ação as empresas: Vivo, Oi, 
Tim, Claro, Empro, Net e 
Telcom.

O cronograma foi defini-
do por um quadrilátero que 
compreende as ruas Cel. 
Spínola de Castro, Pedro 
Amaral, Silva Jardim e An-
tônio de Godoy. Cada via foi 
identificada por cores, sendo 
a azul com 63 postes, ama-
rela com 64 postes, verde 
com 70 postes e a laranja 
com 94 postes.

Da REDAÇÃO

GAMBIARRA

Cláudio LAHOS

ESPAÇO PÚBLICOS

Serviços Gerais revitaliza mais de 100 praças
A Prefeitura de Rio Preto, 

por meio do Departamento 
de Parques e Jardins da 
Secretaria de Serviços Ge-
rais, construiu, reformou, 
urbanizou e revitalizou no 
período de 2017 até agosto 
de 2020, cerca de cem pra-
ças públicas.

Dentro do Projeto Viva 
Praça foram revitalizadas 47 
praças em diversas regiões 
da cidade e outras 14 praças 
foram totalmente construí-
das pela prefeitura.

Somente pelo sistema 

PPP – Parceria Público Pri-
vado - 11 praças foram 
construídas e/ou totalmente 
revitalizadas.

O departamento de Par-
ques e Jardins também urba-
nizou nesse mesmo período, 
outras 42 áreas verdes.

Da REDAÇÃO

Prefeito Edinho 
Araújo e o secretário 
Ulysses Ramalho em 
uma das praças 
revitalizadas; desde 
o ano de 2017 já são 
cem espaços

Divulgação SMCS
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Incógnita
Fábio Marcondes (PL, foto) continua aguardando definição 

de dirigentes partidários para traçar o seu futuro político. Exis-
tem três possibilidades, segundo ele, ser candidato a prefeito, 
vice na chapa de outro candidato ou ainda disputar a reeleição 
para vereador. A decisão passa pelo crivo do vice-governador 
Rodrigo Garcia, que ainda não decidiu se o DEM vai ou não 
lançar candidato para prefeito. Se a decisão de Rodrigo for 
pela candidatura própria, Marcondes, que é presidente do PL, 
poderá ser candidato a vice na chapa possivelmente liderada 
pelo ex-deputado Orlando Bolçone. A conferir…

Latente
Orlando Bolçone (DEM), 

sempre ponderado nas duas 
declarações, disse que não 
é momento para falar de 
política, se referindo a pan-
demia do coronavírus que 
já matou cerca de 105 mil 
brasileiros. “Vamos esperar 
o tempo certo, com calma e 
humildade”, frisou, se refe-
rindo a convenção do parti-
do, a ser promovida entre 31 
de agosto a 16 de setembro. 
O que for decidido em co-
mum acordo com a direção 
do DEM, o ex-deputado diz 
que está à disposição do 
partido. Agora, a chance de 
ele ser vice de Edinho Araújo 
(MDB) é latente.

Melou
O acordo entre o DC e o PMN para fechar aliança com 

o objetivo de disputar a Prefeitura virou água. Rogério 
Vinicius (DC) sairia como candidato a prefeito e o em-
presário Antônio Pereira (PMN), o Cebolão, como vice. 
O acordo seria chancelado com o apoio das executivas 
estaduais das siglas, hoje, em São Paulo. Por causa de 
desentendimento não revelado, Pereira declarou que já 
está atrás de outro partido em busca de aliança. O pre-
sidente do DC, Adilson Feliciano, revelou que Pereira não 
honrou o acordado. “Infelizmente, ele blefou, fingiu que 
tinha um zap na manga, não tinha, jogou as cartas na 
mesa e saiu”, cutucou.

Dinâmica
Ao ser indagado sobre a 

proibição de palanque polí-
tico na Câmara, Zé da Aca-
demia (Patriota), segundo 
secretário da Mesa Diretora, 
elogiou a lei de autoria de 
Fábio Marcondes (PL). “A 
sessão vai ficar mais rápida, 
dinâmica e objetiva”, diz. 
Agora, a lei deixou alguns 
vereadores insatisfeitos, 
principalmente neste perío-
do pré-campanha eleitoral. 
Ou seja, perderam o espaço 
para levar suas mensagens 
aos seus redutos eleitorais. 
Marco Rillo (PSOL), que é 
contra as homenagens que 
atrasam as votações, é a 
favor da lei.

Pacificado
Na previsão da equipe de 

Edinho Araújo (MDB) é que 
não haverá mais mudanças 
no primeiro escalão por 
causa de acordos partidários 
para disputar a Prefeitura. 
Para a equipe, o governo 
está pacificado, graças a 
expertise do prefeito. Ago-
ra, uma coisa é fato: os 
adversários inimigos, dizem 
os assessores, começam a 
mostrar a cara. A secretária 
Fabiana Zanquetta (Habita-
ção) pediu demissão, mas 
o prefeito não aceitou. Para 
não dar vitamina aos adver-
sários, ela se desligou do 
Republicanos. Prevaleceu a 
competência…

Agrado
Muitos vereadores rio-

-pretenses já foram eleitos 
ou reeleitos com o apoio 
de religiosos, como padres 
ou pastores. Os religiosos 
não apoiam políticos nas 
campanhas eleitorais por 
serem bonzinhos. Por de-
trás dessa força religiosa, 
sempre tem algum tipo de 
agrado financeiro, bombons 
ou trufas. Assim que ocorre 
o acerto, o religioso passa 
a defender o apadrinhado 
junto aos fiéis. Como são 
obedientes e acreditam no 
que diz o líder da igreja, a 
chance de os fiéis votarem 
no indicado aumenta de 
forma significativa.

Sem palanque
Está valendo a lei que 

proíbe vereador de declarar 
voto ou fazer comentário em 
votação de requerimentos, 
monções ou congratulações. 
A lei, que vigora em período 
eleitoral, evita que o verea-
dor usa a estrutura da Casa 
como se fosse palanque 
político, fazendo confra-
ternização ou bajulação, 
com pessoas de seu reduto 
eleitoral. Bajulação tem de 
ter limite, porque só agrada 
o bajulado. Aliás, por causa 
‘das massagens de egos’, 
acompanhar as sessões da 
Câmara chega a ser irritante 
devido ao elevado número 
de gracejos.

Cassar
Para evitar que políticos 

usem a religião ou estru-
turas de igrejas para pedir 
votos, o ministro Edson 
Fachin, do Tribunal Superior 
Eleitoral, quer combater os 
abusos com a cassação do 
mandato. Fachin defende 
que a viabilidade do exame 
jurídico passe a valer para 
as próximas eleições. “Por 
essa razão, entendo que a 
intervenção das associações 
religiosas nos processos 
eleitorais deve ser observa-
da com a devida atenção”, 
frisou. O candidato que não 
quiser ser cassado, portanto, 
deve pedir voto bem longe 
das igrejas.

O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), 
ministro Dias Toffoli, deve 
decidir hoje, mais uma vez, 
se supermercados e hiper-
mercados de Rio Preto pode-
rão ou não abrir aos finais de 
semana. A APAS (Associação 
Paulista dos Supermercados) 
ingressou na última quarta-
-feira à noite com novo pedi-
do de reconsideração contra 
a decisão proferida no final 
do mês passado. 

O pedido foi protocolado 
na quarta às 19h58 e on-
tem, segundo o site do STF, 
já estava no gabinete da 
presidência para despacho. 
Até o fechamento desta 
edição ainda não havia uma 
posição.

A APAS questiona a pror-
rogação do decreto que de-
terminou o fechamento e a 
Lei Seca durante a semana 
e aos finais de semana. Na-
quela ocasião o presidente 
do STF rejeitou pedido se-
melhante feito pela entidade 
patronal. 

D e c r e t o  m u n i c i p a l 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

STF recebe novo pedido 
para abrir supermercados

APAS

APAS fez novo pedido para supmercados abrirem este fim de semana

Sérgio SAMPAIO 

Divulgação

A PARTIR DAS 18H

PROTEÇÃO

Restaurantes trocam abertura por protesto 

Empresários do setor de 
restaurantes que iriam reabrir 
os estabelecimentos nesta 
sexta-feira (14), independente 
de Rio Preto estar na fase La-

está quebrando e que outros 
setores como construção civil, 
bancos e pedágios nunca para-
ram de funcionar e, enquanto 
isso, as pequenas empresas, 
os profissionais liberais e ou-
tros tantos foram impedidos 
de trabalhar.

Eles estão convocando tra-
balhadores dos setores de be-
leza (salões e barbearias) e das 
academias para se juntarem 
nesta manifestação pedindo 
para que todos compareçam 
de roupa e máscaras pretas.

Em outro trecho da nota 
divulgada pela União dos Res-
taurantes, eles salientam que 
quase tudo voltou a funcionar, 
pessoas se amontoam no 
transporte coletivo nos horários 
de pico, filas são constantes 
nos bancos e supermerca-
dos e festas clandestinas 
estão acontecendo, além do 
comércio em geral está todo 
funcionando.

“O governo escolheu como 
‘boi de piranha’ os bares e res-
taurantes, academias e salões 
de beleza. Não podemos mais 
aguentar isso. Estamos todos 
quebrando. Basta! Chega!”, 
traz parte da nota divulgada 
nesta quinta-feira (13).

Sérgio SAMPAIO

18.659/2020 em vigor em 
Rio Preto proíbe a abertura 
destes estabelecimentos aos 
finais de semana para conter 
a proliferação da Covid-19 
na cidade. A medida tomada 
pela prefeitura a pedido do 
Comitê Gestor de Enfren-
tamento ao Coronavírus. O 
atual decreto tem validade 
até o dia 23 de agosto.

TJ determina que Prefeitura forneça EPIs 
para servidores da Educação

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo julgou 
recurso da  Prefeitura de Rio 
Preto contra ação proposta 
pela Atem (Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação) e 
manteve a decisão de primeira 
instância, que determina que 
o município forneça todos os 
EPIs (Equipamentos de Prote-
ção Individual) necessários à 
prevenção do Covid-19 a ser-
vidores e funcionários ligados 
a Secretaria de Educação que 
estejam atuando presencial-
mente nos locais de trabalho.

Segundo Fabiano Jesus, 
diretor da Atem, a decisão do 
colegiado do TJ foi uma vitória 
para a vida dos trabalhadores 

da Educação que estão traba-
lhando mesmo com as aulas 
suspensas e para aqueles que 
voltarem a trabalhar com a 
retomada das atividades. 

Além do fornecimento dos 
EPIs em trecho da decisão 
reafirma que “permitir que o 
Sindicato autor possa dirigir-se 
às unidades escolares para 
observação quanto à existência 
e o uso dos EPI’s necessários à 
prevenção da covid-19”.

No caso a liberação dos 
sindicalistas irem até os locais 
de trabalho para verificarem se 
os EPIs estão sendo fornecidos 
corretamente, a justiça deter-
mina que o sindicato deve ob-
servar que os mesmos devem 
estar devidamente paramen-
tados com os equipamentos 

Da REDAÇÃO

Divulgação

Liberados – Os mercados 
e mercearias podem funcio-
nar normalmente todos os 
dias.

Permitido – os super-
mercados e hipermercados 
podem funcionar de segunda 
a sexta-feira entra as 6h e a 
Meia Noite.

Lei Seca – Além do fecha-
mento dos supermercados 
e hipermercados o mesmo 
decreto definiu a proibição da 
venda de bebida alcoólica em 
todos os estabelecimentos 
de Rio Preto de segunda a 
sexta-feira entre as 20h e as 
6h e aos sábados e domingos 
o regramento vale durante as 
24 horas dos dois dias.

Banner convoca donos de restaurantes para protesto hoje às 18h

ranja do Plano São Paulo que 
proíbe a abertura dos estabe-
lecimentos com atendimento 
presencial, decidiram trocar 
a reabertura por protesto que 
vai acontecer nesta sexta, às 
18 horas, na Rua Antônio de 

Godoy esquina com a Rua Per-
nambuco, na Redentora.

Segundo Laís Accorsi, pro-
prietária de dois restaurantes 
em Rio Preto, eles decidiram 
fazer este protesto para mos-
trar às autoridades que o setor 

exigidos à prevenção da Covid 
e devem evitar qualquer tipo de 
aglomerações nos locais para 
evitar colocar em risco a segu-
rança e saúde dos servidores 
e usuários.

“O Tribunal reconheceu 
a importância de garantir a 
segurança dos servidores pú-
blicos em atividade na unidade 
escolar. Foi uma vitória im-
portante garantir a segurança 
dos trabalhadores e também 
acreditamos ser muito impor-
tante, porque reconhece a le-
gitimidade que o sindicato tem 
de entrar no local de trabalho 
para fiscalizar as condições do 
conjunto de servidores munici-
pais”, salientou o sindicalista.

Em nota a Secretaria de 
Educação afirmou que ainda 

aguarda ser citada. A SME 
(Secretaria Municipal de Edu-
cação) afirma que está forne-
cendo normalmente os equi-
pamentos básicos para seus 
funcionários, desde o início da 
pandemia.
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JOSEFA BATISTA GOBERTI, faleceu 
aos 91 anos de idade.  Era viúva do Sr. An-
tonio Gobeti e deixa os fi lhos Ida, Jurandi, 
Iraildes e Juraildes (falecida). Foi sepultada 
no dia 13/08/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

MARIA LUIZA GASQUES GRACIATO, 
faleceu aos 84 anos de idade.  Era viúva do 
Sr. Pedro Graciato e deixa os fi lhos Maria 
José, Donizeti e Antonio. Foi sepultada 
no dia 13/08/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
municipal de Votuporanga.

MARIA ISABEL DE JESUS, faleceu 
aos 86 anos de idade.  Era viúva do Sr. 
Narciso Henrique Alves e deixa os fi lhos 
Sueli, Consuelo, Marineide, Maria, Manuel, 
Antonia, Henrique, Damião (falecido) e José 
(falecido). Foi sepultada no dia 13/08/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório Par-
que Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ELCIO MARQUES NEVES, faleceu aos 
80 anos de idade.  Era casado com a Sra. 
Vanilde de Paula Neves e deixa os fi lhos 
Maria Aparecida, Maria Alice e Marco 
Antonio (falecido). Foi sepultado no dia 
13/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério municipal 
de Nhandeara.

NEREIDE APARECIDA RIBEIRO, fale-
ceu aos 69 anos de idade.  Era divorciada 
do Sr. Luiz Pinheiro de Freitas e deixa os 
filhos Luis Carlos e Luis Fernando. Foi 
sepultada no dia 13/08/2020, às 15:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
o para o cemitério São João Batista.

VANILDE AZELINA LARA, faleceu aos 
81 anos de idade.  Era viúva do Sr. Marinho 
Lara e deixa os fi lhos Simone, Marta, Ivone, 
Jane, Sirlene, Marlene, Ivan, Gilmar e Doni-
zete. Foi sepultada no dia 13/08/2020, às 
15:00, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

PAULO ANTONIO DOS SANTOS SILVA, 
faleceu aos 64 anos de idade.  Era casado 
com a Sra. Luiza Elena de Carvalho Silva e 
deixa as fi lhas Vanessa e Paula. Foi sepul-
tado no dia 13/08/2020, às 13:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

DELSO BIANCO, faleceu aos 87 anos 
de idade.  Era casado com a Sra. Maria 
Luiza Ber tozzi Bianco e deixa os fi lhos 
Flavia Maria e Delso. Foi sepultado no dia 
13/08/2020, saindo seu féretro do velório 
da Ercília para o cemitério da Ressurreição.

IZAURA BATISTA DOS SANTOS, fale-
ceu aos 85 anos de idade.  Era viúva e deixa 
os fi lhos Eliane, Edjane, Gilson, Ivonete, 
Modesto, Maria Luiza, Cleria, Gilmar e 
Gilsom. Foi sepultada no dia 13/08/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do velório da 
Ercília para o cemitério São João Batista.

JESUS PEREIRA DOS SANTOS, fa-
leceu aos 74 anos de idade.  Era casado 
com a Sra. Aparecida Francisca dos Santos 
e deixa os fi lhos Rinaldo e Marcos. Foi 
sepultado no dia 13/08/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

A personal Andressa, morta a facadas pelos vizinhos; 
casal fica preso até julgamento

Deic prende suspeito de matar 
ex-namorada grávida no litoral

Policiais da Deic (Divisão 
Especializada de Investiga-
ções Criminais) de Rio Preto 
prenderam um homem, de 32 
anos, nesta quarta-feira (12), 
acusado de atropelar e matar 
a ex-namorada, em Itanhaém, 
litoral sul paulista. O crime 
aconteceu no dia 17 de maio.

Nayara da Silva, de 21 
anos, estaria grávida do seu ex-
-namorado identificado como 
Márcio Manoel dos Santos, 
que supostamente ficou des-
contente com a gravidez.

A investigação do 2º Distrito 
Policial de Itanhaém apontou 
que a jovem foi vítima de uma 
armadilha. Ela morreu atrope-
lada enquanto pedia ajuda, 
depois de sofrer um acidente 
de moto na rodovia Padre Ma-
noel da Nóbrega. A moto foi 
encontrada embaixo da defen-
sa metálica do acostamento.

Após o crime, Márcio fugiu 
e um fotógrafo técnico, da Po-
lícia Técnica Científica de Rio 
Preto, teve conhecimento que 
o homem procurado estaria 
escondido em uma residência, 
na Vila Ideal. No entanto, ele 
mudou de esconderijo. Policiais 
da 3ª Delegacia de Homicídios 
da Deic, então, descobriram 
que ele estava na casa do ir-
mão, no bairro Santo Antônio, 
e o prenderam.

O delegado Alceu Lima de 
Oliveira Junior contou que no 

momento da prisão, Márcio 
tentou se esconder embaixo 
da cama. “Descobrimos que 
ele estava trabalhando como 
gesseiro. Em campana nas 
imediações do imóvel onde, 
supostamente, estava o fora-
gido, a equipe avistou uma se-
nhora e um rapaz. Questionada 
sobre o irmão do acusado, a 
mulher disse que estava sozi-
nha na casa, o que levantou 
suspeitas de que ele estaria 
lá. Ingressamos na residência 
e o encontramos escondido 
debaixo da cama”, contou.

Márcio foi preso e condu-
zido à carceragem da Deic. 
O cumprimento do mandado 
de prisão será noticiado à Co-
marca de Itanhaém, que deve 
dar andamento ao processo. A 
dupla pode ir a júri popular por 
homicídio qualificado.

O crime
O assassinato de Nayara da 

Silva teve grande repercussão 
em Itanhaém, gerando revol-
ta e mobilização nas redes 
sociais, com a divulgação de 
informações e fotos de Márcio.

De acordo com a Polícia 
Civil de Itanhaém, que inves-
tiga o caso, testemunhas, 
inicialmente informaram que a 
jovem tinha sofrido uma queda 
da moto. Durante a investiga-
ção, a polícia descobriu que 
Nayara havia comentado com 
colegas de trabalho que vinha 
sofrendo ameaças por parte do 
ex-namorado, que já havia sido 
gerente de uma das lojas da 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Policiais do Deic de 
Rio Preto prenderam 
o acusado ontem 
no bairro Santo 
Antônio; no detalhe 
reprodução de 
rede social que 
denunciava o crime

EM RIO PRETO

mesma rede de supermercado 
que a vítima trabalhava.

Imagens de câmeras do 
monitoramento municipal cap-
taram a saída da vítima do su-
permercado e um veículo cinza 
logo atrás. O dono do carro, 
José Maurício da Silva Pereira 
é amigo do ex-namorado dela. 
Preso, ele contou que estava 
em um churrasco com Márcio 
e, com seu carro, foram até o 
supermercado, aguardaram que 
a jovem saísse e a seguiram até 
o local, onde Márcio jogou o 
veículo em cima da moto dela. 
Em seguida, fugiram e voltaram 
ao churrasco.

Nayara chegou a sobreviver 
à queda, mas ao ir pedir socorro 
na rodovia, foi atropelada aci-
dentalmente por um motorista, 
que não conseguiu evitar o 
acidente, e morreu no local. Ele 
não tinha envolvimento com os 
acusados.

Cláudio LAHOS

FOI LIBERADO

Feirante é flagrado furtando chocolate em supermercado

Um feirante de 43 anos 
foi surpreendido furtando 
chocolates de um super-
mercado no Jardim Améri-
ca, em Rio Preto. O flagran-
te foi feito por um gerente 
que viu pelas câmeras de 
monitoramento a hora que 

o acusado pegou alguns 
chocolates e passou a an-
dar pelos corredores.

A Polícia Militar foi acio-
nada e quando chegou ao 
estabelecimento comercial, 
o suspeito estava detido. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o feirante se dirigiu 
até o caixa e ao terminar de 

passar as compras, sem, 
no entanto, pagar pelos 
chocolates, foi indagado 
pelo gerente se não havia 
esquecido de pagar por 
algum produto. Ele negou.

Levado a uma sala mo-
nitorada, foram encontra-
dos oito chocolates que 
estavam escondidos debai-

xo de suas roupas. Mesmo 
assim, o feirante continuou 
negando o furto. A PM foi 
até o local e conduziu o 
feirante à Central de Fla-
grantes.

Na delegacia, ele foi 
ouvido e liberado. Os cho-
colates, que custam R$ 
41,92, foram devolvidos 

Tatiana PIRES ao supermercado. O dele-
gado de plantão, optou pela 
“aplicação do principio da 
insignificância entre outros 
requisitos” e determinou o 
registro como furto consu-
mado e encaminhamento 
do caso para o 3º Distrito 
Policial para melhor apu-
ração.

PREVENTIVA TRÁFICO

Justiça mantém na 
cadeia acusados 

de matar personal
A Justiça converteu em 

preventiva a prisão do casal 
Joel Fernandes Santos, 39 
anos, e a mulher dele, Sidi-
leide Normanha da Paixão, 
41 anos, acusados de matar 
a facadas a  personal trainner 
Andressa Serantoni Zacaron, 
28 anos, na última quarta-
-feira, numa discussão entre 
vizinhos no bairro Anchieta.

O corpo da jovem foi 
velado e enterrado no início 
da tarde de ontem. O crime 
comoveu a cidade. Com a 
preventiva decretada, os 
acusados pelo assassinato 
devem permanecer presos 
até o julgamento do caso.

Andressa foi esfaqueada 
em frente de casa, enquanto 
alimentava o cachorro. San-
tos e a mulher foram presos 
logo em seguida pelo Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia). 

A motivação do crime 
seria que o cão, de médio 

porte, latia muito e incomo-
dava os vizinhos. Também 
há outras versões para o 
crime, que é investigado pela 
polícia.

Tatiana PIRES

De acordo com teste-
munhas, Sidileide segurou 
a vítima enquanto o marido 
a atacava com uma faca de 
cozinha.

Divulgação

Após fuga, motorista 
é preso com 92 

quilos de maconha

A Polícia Militar de Catan-
duva apreendeu 92 quilos de 
maconha na noite de terça-
-feira (11). Um homem foi 
preso em flagrante por tráfico 
de drogas.

Após receber uma de-
núncia anônima indicando 
características de um veículo 
usado para transporte de en-
torpecente, a PM conseguiu 
localizar o carro, um Hyundai 
i30. Ao tentar abordá-lo, o 
motorista fugiu e houve per-
seguição.

Os policiais conseguiram 
deter o veículo e ao revistá-
-lo encontraram 5 tijolos de 
maconha e chaves de um 
imóvel, onde estava o restante 
da droga.

Com o motorista foram 
apreendidos ainda R$ 561 
em dinheiro. Ele informou o 
endereço da casa onde estava 
outros 87 tijolos de maconha. 
Além da droga e do dinheiro, 
também foram apreendidas 
uma faca e uma balança de 
precisão.

Segundo informações da 
PM, motorista contou que 

havia recebido o entorpecente 
naquele dia e que a origem 
da droga era Ilha Solteira, 
mas não informou qual era o 
destino.

Ele foi conduzido à Central 
de Flagrantes de Catanduva e 
permanece preso à disposição 
da Justiça.

Tatiana PIRES

Tabletes de maconha 
encontardos no carro e 
na casa doi acusado; ao 
todo 92 quilos

Divulgação
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ACUPUNTURA EM 
REPRODUÇÃO 
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A acupuntura é 
parte da medicina 
tradicional chinesa 
e é a arte de esco-
lher um ponto com 
efeito por todo o 
corpo para atingir o 
equilíbrio energético 
e promover a saúde.

De acordo com 
a nomenclatura da 
organização das na-
ções unidas (onu), 
existem cerca de 
400 pontos de acu-
puntura interligados 
por 20 meridianos 
(canais de energia)

A estimulação de pontos específicos na pele 
libera neurotransmissores , citocinas e outras 
substâncias com efeito analgésico e anti-infla-
matório. Após a colocação das agulhas na pele, 
o estímulo chega ao sistema nervoso central.

As principais formas de estimulação dos pontos 
de acupuntura são as próprias agulhas, a digito-
pressão, a eletroacupuntura,as ventosas e o laser.

Nos últimos anos, alguns estudos mostraram 
aumento da taxa de gravidez clínca de mulheres 
submetidas aos ciclos de fertilização assistida 
quando a acupuntura foi utilizada como um tra-
tamento complementar.

Na literatura, os estudos com o uso da acu-
puntura nos ciclos de fertilização assistida são 
heterogêneos entre si e portanto de difícil compa-
ração. Foram utilizados diferentes protocolos de 
pontos, número de sessões e dias de realização 
durante o ciclo de tratamento. Uma das principais 
críticas destes estudos é o uso de protocolos fixos 
de pontos de acupuntura, independente do seu 
diagnóstico

Os principais mecanismos de ação pelos quais 
a acupuntura pode aumentar a taxa de gesta-
ção são pelo aumento do fluxo sanguíneo para 
o útero, diminuição da ansiedade e do stress 
emocional e pela modulação da secreção dos 
hormônios femininos.

Estudo recentes têm demonstrado que a acu-
puntura pode ser um método complementar ao 
tratamento da infertilidade. Por ser um tratamento 
simples e praticamente isento de efeitos colate-
rais , a acupuntura pode ser indicada para todas 
as mulheres em programação de fertilização 
assistida. As sessões devem ser iniciadas antes 
mesmo da estimulação ovariana ou do preparo 
endometrial e realizadas principalmente próximo 
ao dia da transferência de embriões. A escolha 
dos pontos da acupuntura deve ser realizada 
de forma individual, de acordo com a medicina 
tradicional chinesa. Apesar da melhora das taxas 
de gestação,mais estudos são necessários para 
elucidar os reais benefícios da acupuntura no 
tratamento da infertilidade.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

SAÚDE

HB antecipa novos leitos 
e lotação fica em 86%

O Hospital de Base 
anunciou ontem que já es-
tão em funcionamento os 
20 novos leitos autorizados 
pelo Governo do Estado  
para atender pacientes da 
Covid-19. A previsão inicial 
era que as vagas entrassem 
em atendimento apenas no 
próximo dia 17.

Com a ampliação, o HB 
passa a contar com 137 
leitos de UTI, sendo que os 
novos estão no 3º andar 
do bloco C. Além disso, a 
instituição tem 280 leitos 
de enfermaria. 

No Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM), que 
também atende pacientes 
com coronavírus, são 30 

leitos de enfermaria e 14 de 
UTI. A Funfarme, que admi-
nistra o complexo, informou 
que já foram contratados 
cerca 500 profissionais 
desde o inicio da pandemia 
para líder com a demanda.

Ontem o HB estava com 
237 pacientes internados, 
sendo 118 na enfermaria e 
119 na UTI (uma ocupação 
de 86% da capacidade). 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

FÔLEGO A MAIS

Foram registradas também 
16 altas hospitalares e um 
óbito durante a quarta-feira 
(12). 

No HCM são 10 pacien-
tes internados, sendo sete 
na enfermaria e três na UTI. 
No total, a Funfarme já re-
alizou 1.113 atendimentos 
desde o início da pandemia.

A faixa etária dos 60 
aos 69 anos corresponde 

ao maior número de in-
ternações, com 243 até o 
momento. O maior índice de 
mortalidade está em pesso-
as acima dos 90 anos, onde 
14 dos 20 pacientes. São 
José do Rio Preto (373), Mi-
rassol (88), Guapiaçu (61), 
Tanabi (48) e José Bonifácio 
(39) são as cidades com os 
maiores números de muní-
cipes atendidos.

No HCM, que também atende pacientes com 
coronavírus, são 30 leitos de enfermaria e 14 de UTI. 
A Funfarme, que administra o complexo, informou que 
já foram contratados cerca 500 profissionais desde o 

inicio da pandemia para líder com a demanda

HB antecipa e
 disponibiliza novos 
leitos para atender 

pacientes da 
Covid-19

Divulgação

Prefeitura investe R$ 1 mi 
para reformar duas UBSs

A Prefeitura de Rio Preto 
entregou na manhã desta 
quinta-feira, 13, as obras de 
reforma e ampliação das uni-
dades de saúde da Vila Elvira 
e Jardim Americano. O prefeito 
Edinho Araújo, acompanhado 
do secretário de Saúde Aldenis 
Borim, visitou as duas unida-
des. Ao todo foram investidos 
quase R$ 1 milhão.

A UBS Vila Elvira passou 
por reforma e adequação com 
serviços de adequação de 
acessibilidade, adequação em 
ambientes internos, reforma 
do telhado e dos sanitários, 
remodelação da passarela de 
interligação dos blocos, troca 
de esquadrias de madeira e 
do piso da unidade, além de 
melhorias de fluxos internos.

O custo total foi de R$ 
483.029,14,  sendo R$ 
449.550,00 viabilizados por 
emenda parlamentar do então 
deputado federal Edinho Araú-
jo, em 2016. O valor restante, 
de R$ 33.479,14, foi pago 
com recursos do município. 
A empresa responsável foi 
CONHIDRO Construção EIRELI 
EPP.

A unidade funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h e atende a população 
dos bairros: Jardim Analice, 
Jardim Estrela, Jardim Rosei-
ral, Parque Celeste, Parque 
Residencial Mançour Daud, 
Vila Cristina, Vila Diniz, Vila 
Dório, Vila Elvira, Vila Ercília e 
Vila Santa Tereza.

Com a pandemia da co-
vid-19, o atendimento está 

sendo feito apenas para casos 
prioritários, como pré-natal, 
puericultura e acompanha-
mento de doenças crônicas.

A UBS Vila Elvira fica na 
Avenida Major Leo Lerro, 558 - 
Vila Elvira. Com a pandemia da 
Covid-19, o atendimento está 
sendo feito apenas para casos 
prioritários, como pré-natal, 
puericultura e acompanha-
mento de doenças crônicas.

Jardim Americano

A obra incluiu serviços 
de adequação de acessi-
bilidade, adequação em 
ambientes internos e da 
parte elétrica, reforma do 
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telhado e dos sanitários, re-
modelação da passarela de 
interligação dos blocos, troca 
de esquadrias de madeira e 
do piso da unidade, além de 
melhorias de fluxos internos.

O investimento para a 
obra de reforma e adequação 
da UBS Jardim Americano foi 
de R$ 420.894,62, viabiliza-
dos por emenda parlamentar 
do então deputado federal 
Edinho Araújo, também no 
ano de 2016. A empresa 
responsável foi GRALL Enge-
nharia e Construção Ltda ME.

A unidade funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h e atende a população 
dos bairros: Jardim Alto Ale-

gre, Jardim América, Jardim 
Bela Vista, Jardim Bordon, 
Parque Residencial Dahma, 
Jardim Fuscaldo, Vila Ideal, 
Residencial Jardins, Jardim 
Paulista, Jardim Primavera, 
Jardim São Paulo, Jardim 
São Vicente, Residencial Três 
Marias e Jardim Vieira.

Com a pandemia da Co-
vid-19, o atendimento está 
sendo feito apenas para 
casos prioritários, como pré-
-natal, puericultura e acom-
panhamento de doenças 
crônicas.

A UBS Jardim America-
no fica na Avenida Antônio 
Tavares Pereira Lima, 755 – 
Jardim Americano.

Divulgação

UBSs ganham mais estrutura e melhoram atendimento à população

Divulgação

As principais 
formas de 

estimulação 
dos pontos de 

acupuntura são as 
próprias agulhas

“

”
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Saiba quais são as frutas permitidas na dieta 
dos gatos e quais delas devem ser evitadas

Assim como os humanos, 
animais também têm neces-
sidades básicas e os cuidados 
com a sua saúde e principal-
mente com a sua alimentação 
são fundamentais para que 
eles tenham uma boa vida.

Neste sentido, muitos tu-
tores ainda têm dúvida sobre 
o que realmente os bichanos 
podem ou não comer, bem 
como frutas que gatos podem 
comer e outros alimentos que 
compõem uma alimentação 
mais natural.

No entanto, embora pa-
reça que essa alternativa é 
mais saudável para o animal, 
é importante lembrar que o 
organismo deles não funciona 
da mesma forma que o nosso 
e algo que nos faz bem ao ser 
humano, pode ser muito pre-
judicial ao animal.

Como as frutas 
agem no organismo 

dos gatos

Grande parte das frutas 
possui uma alta concentração 
de carboidratos e açúcar em 
sua composição, o que não é 
muito indicado para os felinos.

Isso porque elas podem 
ser tóxicas para o animal, cau-
sando em alguns casos danos 
irreversíveis para sua saúde.

Algumas frutas não reco-
mendadas para gatos podem 
não só não fazer bem para 
eles, mas também atrapalhar 
o processo digestivo do pet, 
fazendo com que ele absorva 
menos proteína do que o ne-
cessário.

Além disso, seu trato intes-

tinal é muito pequeno, o que 
diminui consideravelmente a 
capacidade de digestão de 
fibras vegetais.

No entanto, não são todas 
as frutas que fazem mal aos 
gatos. Há algumas opções 
que podem complementar a 
alimentação dos bichanos, sem 
prejudicá-la.

Dentre as frutas que gatos 
podem comer, destacam-se 
algumas opções que podem 
inclusive, ser benéficas para a 
saúde do animal:

Maçã
Uma das melhores frutas 

para gatos, a maçã possui 
alto teor de fibras e baixo teor 
de gordura e é indicada justa-
mente para controlar o peso 
do animal e melhorar o seu 
metabolismo.

Para oferecê-la ao pet, o 
ideal é que as sementes se-
jam retiradas, pois as mesmas 
contêm ácido cianídrico e a 
ingestão desta substância pode 
provocar reações no organismo 
dele.

Banana
Rica em potássio, a banana 

também é uma boa opção para 
introduzir a alimentação natural 
com o seu bichano.

No entanto, por se tratar de 
uma fruta rica em carboidratos 
e açúcares, deve sempre ser 
oferecida em pequenas quan-
tidades e intervalos maiores 
de tempo, por exemplo a cada 
quinze dias.

Melancia
Trata-se de uma fruta com 

grande potencial de hidratação 
e que pode ser oferecida aos 
felinos, principalmente durante 
o verão, período em que o calor 
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É necessário ter 
atenção ao dar frutas 

aos bichanos
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pode provocar desidratação dos 
animais.

Outro benefício do consumo 
da melancia está relacionado 
diretamente aos seus nutrien-
tes, pois é rica em potássio e 
vitaminas A, B-6 e C, sendo 
capaz de melhorar as funções 
musculares dos animais.

Morango
O morango é uma ótima 

fonte de vitamina C – que ajuda 
a fortalecer o sistema imuno-
lógico -, além de ser rico em 
fibras que ajudam a melhorar 
o sistema digestivo do animal.

No entanto, por se tratar 
de uma fruta cítrica, é preciso 

ter certo cuidado para incluí-la 
na dieta do seu felino. O ideal 
é ministrá-la vez ou outra para 
não ter nenhum problema.

Melão
Por conter muita água em 

sua composição, o melão tam-
bém está entre as frutas que 
gatos podem comer e, assim 
como a melancia, pode ser 
dada ao bichano para hidra-
tá-lo, principalmente nos dias 
mais quentes.

Pêra
Trata-se de uma fruta rica 

em fibras, vitamina A e vitamina 
C, que também ajuda a fortale-

cer o sistema imunológico dos 
gatos, podendo ser oferecida 
como um bom lanchinho du-
rante o dia.

Mas, assim como as maçãs, 
deve-se retirar as sementes 
pois contém cianeto e podem 
ser altamente tóxicas para os 
felinos.

Frutas a serem 
evitadas:

Enquanto algumas frutas 
podem ajudar na saúde dos feli-
nos, existem outras que podem 
ser altamente prejudiciais aos 
animais. Confira abaixo quais 

frutas não podem ser oferecidas 
a eles:

Uvas;
Frutas cítricas (limão, laran-

ja, kiwi)
Abacate;
Caqui;
Cerejas.
Caso o animal coma alguma 

dessas frutas sem querer, o 
ideal é realizar uma consulta 
em uma clínica veterinária para 
verificar sua saúde. Ainda que 
não apareçam imediatamente, 
algumas reações podem surgir 
após algumas horas, afirma 
a veterinária Tatiani Camargo, 
especialista em felinos.

Gravidez 
Psicológica Canina

O que é gravidez psicoló-
gica canina?

A gravidez psicológica cani-
na, ou pseudociese, acontece 
quando a fêmea, que não está 
gravida, apresenta compor-
tamentos e sinais clínicos de 
gestação.

Porque acontece a gravi-
dez psicológica?

Durante o cio, ocorrem 
muitos estímulos hormonais. 
Algumas fêmeas, no entanto, 
são mais sensíveis às oscila-
ções hormonais, apresentando 
sinais clínicos de gestação. Mas 
como saber se sua cachorra 
está mesmo tendo uma gravi-
dez psicológica? Confira abaixo.

Sintomas da gravidez psi-
cológica canina

Na gravidez psicológica ca-
nina, começam a surgir com-
portamentos de uma fêmea 
prenhe, como:

• Organização do ninho,
• Aumento das glândulas 

mamárias
• Produção de leite (devido 

à ação da prolactina),
• Adoção de algum objeto 

como cria,
• Aumento de volume abdo-

minal e agressividade.
A grande produção de leite 

pode levar à inflamação das 
glândulas mamárias. Neste 
caso, é comum observar a fê-
mea lambendo o local devido 
às dores.

Alguns animais sofrem du-
rante este período, apresentan-
do comportamento depressivo, 
como uivar e parar de comer.

Os sinais acompanham o 
período de ação do hormônio 
responsável, portanto pode 
durar de uma a duas semanas.

Gravidez psicológica em 
cadelas x gravidez psicoló-
gica em gatas

A cadela ovula espontane-
amente, dando início à fase 
lútea, que é caracterizada pelo 
aumento da progesterona. 
Sendo assim, em todo cio ela 
corre o risco de desenvolver a 
pseudociese, ou seja, a gravidez 
psicológica.

Já as gatas ovulam apenas 
por estímulo durante a cópula, 
sendo poucas as vezes em 
que não há fecundação e, 
consequentemente, havendo 
menor incidência de gravidez 
psicológica.

Diagnóstico da gravidez 
psicológica canina

O diagnóstico é feito através 
dos sinais clínicos (citamos 
anteriormente), histórico de 
cio recente, palpação abdomi-

nal e exames de imagem para 
se ter certeza de que não há 
gestação.

Gravidez psicológica cani-
na – tratamento

O tratamento da gravidez 
psicológica em cachorros ba-
seia-se no encurtamento desde 
período, administrando medica-
mentos que inibem a produção 
de leite e afastando objetos que 
a cadela adotou para não esti-
mular ainda mais a produção 
de leite e o comportamento 
materno. Caso a cachorra tenha 
desenvolvido inflamação nas 
glândulas mamárias, esta deve 
ser tratada com rapidez.

É importante ressaltar que 
o aparecimento recorrente da 
gravidez psicológica (pseudocie-
se) pode provocar inflamações 
e infecções do útero (piometra) 
e, ainda, tumores no sistema 
reprodutor.

Prevenção da gravidez 
psicológica canina

A castração previne essa 
“falsa gravidez”, sendo indicada 
principalmente para as fêmeas 
que apresentam estes episó-
dios com frequência ao final 
dos cios. Prevenindo assim, 
todas as consequências citadas 
e proporcionando alívio para a 
cadelinha ou gatinha.
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VOCÊ SABIA? AQUÁRIOS

Peixes onívoros: saiba como é 
fácil tê-los no seu aquário

Pacíficos e de fácil convi-
vência com outras espécies, os 
peixes onívoros estão ganhando 
destaque junto aos amantes de 
aquário. Ter um peixe como pet 
pode ser bem menos trabalhoso 
do que se imagina e ainda serve 
para complementar a decora-
ção da casa.

“Um peixe como pet dá ao 
dono noções importantes de 
ecologia e preservação de um 
ecossistema. Requer tempo e 
dedicação, mas é encantador. 
No caso dos onívoros, a alimen-
tação é simples e eles convivem 
facilmente com outros peixes 
no aquário”, afirma o Enge-
nheiro Agrícola e proprietário da 
Safari Insetos, Eduardo Matos.

Entre as espécies de onívo-
ros podemos citar o Paulistinha 
ou zebra, Kinguio ou Japonês, 
Peixe Mexerica, Tetra Negro e o 
Tetra Neon. Exceto o peixe Ja-
ponês que pode chegar a 30 cm 
de comprimento, o restante se 
encaixa em aquários de médio 
porte (confira as informações 
sobre as espécies abaixo).

Assim como outros bichi-
nhos de estimação, os peixes 
necessitam de uma alimen-
tação balanceada, repleta de 
nutrientes, dando ainda mais 
longevidade para o seu pet. 
Pode-se suprir os nutrientes 
para os peixes com alimento 
industrializado, mas comple-
mentar a dieta dos peixes 
onívoros de aquário com larvas 

de tenébrios vivas enriquece a 
alimentação e resgata o instinto 
de caça dos animais. “Os inse-
tos têm alto teor de proteína, 
ácidos graxos e minerais de 
alta digestibilidade. Além dis-
so, fornecer alimento vivo aos 
animais estimula o contato com 
a natureza e diverte o bicho”, 
afirma Matos.

Os tenébrios são ricos em 
fibras e contém cálcio e fosfo-
ro. A alimentação dos peixes 
onívoros pode ser balanceada 
incluindo a ingestão dos insetos 
três vezes por semana. Cada 
espécie de peixe se alimenta de 
um tipo de inseto, como explica 
o biólogo do Pesqueiro Tamburi, 
em Vinhedo/SP, Diego Ricardo 
Biasoli. “Os peixes onívoros se 
alimentam de insetos de ma-
neira geral, mas cada espécie 
tem afinidade com um inseto 
diferente”.

Além da alimentação, al-
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guns passos são essenciais para 
um aquário bonito e com peixes 
saudáveis. A escolha do aquário 
bem como a localização dele na 
casa, procurando um local que 
não fique em contato direto com 
a luz natural é essencial já que 
ela proporciona a proliferação de 
algas. Outro passo importante é 
a limpeza quinzenal do aquário 
que é essencial para garantir 
a longevidade do peixe. Não é 
necessário retirar o animal do 
aquário, basta usar uma bucha 
própria ou o limpador magné-
tico, ambos encontrados em 
qualquer loja especializada em 
aquários. Após a limpeza é feita 
a sifonagem com o sifonador, 
também encontrado em lojas 
especializadas, que vai retirar 
50% da água. A oxigenação do 
aquário deve ser feita por apa-
relhos funcionem o tempo todo, 
exceto durante a manutenção 
do aquário.

Divulgação



Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

14 de agosto de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI
EMPENHO 14344/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: JRT INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 12090/00 E 12093/00
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade dos empe-
nhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
PROC. 12.019/2020; PE 224/2020
CONTRATADA: STRATURA ASFALTOS S.A.
O Município de São José do Rio Preto, através de seu Ilmo. 
Secretário Municipal de Serviços Gerais em atendimento ao 
requerimento de realinhamento de preços protocolado pela 
empresa supramencionada, decide, nos seguintes termos 
INDEFERIR o pedido. SMSG Ulisses Ramalho de Almeida
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0603/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 06 – R$0,030; Item 
11 – R$0,549 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0604/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 32 – R$0,050 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0605/20
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 05 – R$9,630; Item 
22 – R$0,080 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 264/2020 – Processo n.º 
12.308/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais para 
confecção de órteses pelo setor de terapia ocupacional do 
centro especializado de reabilitação. Secretaria municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
04/08/2020, sendo adjudicado os itens à empresa declarada 
vencedora: MN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉR-
CIO DE SUPRIMENTOS TERAPÊUTICOS E DE REABILI-
TAÇÃO LTDA EPP (itens 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13). Os 
itens 6, 7 e 8 foram fracassados e o item 1 foi deserto. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia Hele-
na Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 244/2020 – Processo n.º 
12.190/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de ferramentas di-
versas para atender a Secretaria municipal do Meio Ambien-
te e Urbanismo. Sessão pública realizada on-line com inicio 
dia 27/07/2020, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP (itens 7, 9, 
10, 13, 14, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 43, 44, 48, 51) 
e INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 33, 
358, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53). Os itens 31, 37, 38, 40, 41 e 
42 foram fracassados. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Kátia Regina Penteado Casemiro - 
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 263/2020 – Processo n.º 
12.307/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de fechaduras e 
cadeados em atendimento as unidades escolares da rede 
municipal de ensino. Secretaria municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 03/08/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas ven-
cedoras: FZ DE CASTRO ME (itens 4, 5, 6) e INDÚSTRIA 
DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 2, 3, 7, 8, 9). O item 1 foi 
cancelado. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
232/2020 – PROCESSO Nº 12.118/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas indus-
trializadas para atender ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 17/08/2020 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoei-
ra
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
253/2020 – PROCESSO Nº 12.238/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanternas e ba-
terias para uso dos agentes comunitários de saúde e agen-
tes de combate a endemias. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 17/08/2020 às 10:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
 COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
200/2020 – PROCESSO Nº 11.848/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de saneantes, 
detergente e fi ta reagente. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 17/08/2020 às 15:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 246/2020 – PROCES-
SO nº 12.193/2020  
Objeto: Registro de preços para aquisição arames, barras de 
ferro e outros para manutenção da fábrica de artesanatos e 
demais serviços. Secretaria Municipal de Serviços Gerais.
Informamos que foi redesignada a data do pregão em 
epigrafe, conforme segue: “ O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 21/08/2020, às 14:30h. e abertura a partir 
das 14:32h.” O edital e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2020
Objeto: PERMISSÃO DE USO Á TITULO PRECÁRIO DAS 
INSTALAÇÕES DA LANCHONETE LOCALIZADA NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO DAS 
AUTOESCOLAS, NA AVENIDA FELICIANO SALES DA 
CUNHA Nº 1745, DISTRITO INDUSTRIAL “WALDEMAR DE 
OLIVEIRA VERDI” – SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. Tendo 
em vista que o valor ofertado atende ao que foi estipulado no 

edital, a Comissão Municipal de Licitação prolata a seguinte 
decisão: 1º Colocado: GABRIELA FIORE ME – R$830,00– 
O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos a 
disposição dos interessados. Publique-se a para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 285/2020, PROCESSO 12.467/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de grama esmeralda para 
o Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucato. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 27/08/2020, 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
A Comissão Municipal de Licitações, comunica, que a em-
presa KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO 
LTDA ME, em atendimento à publicação do dia 06 p.p. na 
imprensa ofi cial, protocolou seu recurso administrativo. Às 
contrarrazões no prazo legal. 
   
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INSTALA-
ÇÃO ELÉTRICA, COM AUMENTO DE CARGA PARA O 
QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO, VISANDO ATEN-
DER A AMPLIAÇÃO DE EMPRESAS INSTALADAS NO 
“CENTRO DE INCUBADORA DE EMPRESAS” – SEC. MUN. 
OBRAS. Recorrente: CONSTRUTORA POLACHINI LTDA 
contra a decisão que a declarou desclassifi cada no certa-
me. As contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, será 
informado, através de publicação na imprensa ofi cial, sobre 
o prosseguimento do processo. Publique-se para ciência. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos e 
Presidente da C.M.L.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

Portaria nº 020 /2020
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de 
São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas atribuições 
legais resolve:
Artigo 1º - Exonerar, a pedido, a Sra. MARIA DE LOURDES 
BARBOSA LOPES do cargo em comissão de Gerente Ope-
racional a partir de 14 de Agosto de 2020; 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário. 
Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 13 de Agosto de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

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

PORTARIA N.º 34.444 DE 11 DE AGOSTO DE 2020

EXONERA, RICARDO BROCHADO DA MOTA, do Cargo em 
Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na Divisão de Patru-
lha Agrícola da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA E ABASTECIMENTO, nomeado pela Portaria n.º 30.235 
de 27 de março de 2018, retroagindo os efeitos desta a 01 
de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.445 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
DISPENSA, CESAR AUGUSTO FERNANDES, da Função de 
Assessoria Administrativa, no Departamento Administrativo e 
de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento, criada pelo artigo 24 da Lei Com-
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plementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, retroagindo 
os efeitos desta a 01 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.446 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de 
Divisão, publicada pela Portaria nº 34.444 de 11 de agosto 
de 2020, o servidor de carreira CESAR AUGUSTO FER-
NANDES, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE 
DIVISÃO - CD.101.1, lotado na Divisão de Patrulha Agrícola 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de agosto de 
2020.
PORTARIA N.º 34.447 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor CARLOS HENRIQUE DE OLIVEI-
RA, Engenheiro, lotado na Secretaria Municipal de Habi-
tação, Licença Para Atividade Política, nos termos da Lei 
Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, surtindo os 
efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.448 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, DEMECIO RODRIGO DA SILVA, do 
Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – 
CD.101.2, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado 
no Coordenadoria de Gestão  do Complexo Educacional 
Núcleo da Esperança - Alvorada/Pousada dos Pássaros/Bela 
Vista  - Drª. Adriana Marques Vieira da Silva"  da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nomeado pela Portaria n.º 
28.233 de 15 de fevereiro de 2017, surtindo os efeitos desta 
a partir de 13 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.449 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Coor-
denadoria, publicada pela Portaria nº 34.448 de 13 de agos-
to de 2020,  LEANDRO DE SOUZA APRIGIO, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - 
CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Gestão  do Complexo 
Educacional Núcleo da Esperança - Alvorada/Pousada dos 
Pássaros/Bela Vista  - Drª. Adriana Marques Vieira da Silva"  
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os efei-
tos desta a partir de 13 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.450 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor PAULO ESTEVAO ALVES DA SIL-
VA, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, Licença Para Atividade Política, nos 
termos da Lei Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, 
surtindo os efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.451 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, JOCELINO SOARES, do Cargo em 
Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA – CA.102.4, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, al-
terada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, nomeado pela Por-
taria n.º 27.986 de 09 de janeiro de 2017, surtindo os efeitos 
desta a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.452 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, RICARDO DUTRA RUBES, do Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na Divisão de Admi-
nistração do Núcleo Esportivo do Jardim Caparroz da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, nomeado 
pela Portaria n.º 28.456 de 18 de abril de 2017, surtindo os 
efeitos desta a partir de 13 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.453 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, JOSE CARLOS SE, do Cargo em 
Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na Divisão de Ges-
tão de Riscos e Gerenciamento de Desastres - Diretoria da 
Defesa Civil do GABINETE DO PREFEITO, nomeado pela 
Portaria n.º 29.100 de 30 de junho de 2017, surtindo os efei-
tos desta a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.454 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, VLADISLAU FERRAZ BUHLER 
JUNIOR, do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDE-
NADORIA ACADÊMICA – CD.101.3, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/11, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, lotado na Coordenadoria Acadêmica 
da Escola de Gestão Pública do GABINETE DO PREFEITO, 
nomeado pela Portaria n.º 31.772 de 22 de janeiro de 2019, 
surtindo os efeitos desta a partir de 17 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.455 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO, 
do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA 
– CD.101.2, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada 
na Coordenadoria de Assuntos Fundiários e de Habitação da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, nomeada pela 
Portaria n.º 33.748 de 24 de janeiro de 2020, surtindo os 
efeitos desta a partir de 14 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.456 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, APARECIDO CAPELLO, do Cargo em 
Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURAN-
ÇA, nomeado pela Portaria n.º 28.106 de 19 de janeiro de 
2017, surtindo os efeitos desta a partir de 15 de agosto de 
2020.
PORTARIA N.º 34.457 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
READAPATA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARA CRISTI-
NA ZAGO SILVA, Professor de Educação Básica 2 - História, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo 
com a conclusão do procedimento administrativo de rea-

daptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei 
Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
surtindo os efeitos desta a partir de 15/08/2020.
PORTARIA N.º 34.458 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor MATHEUS SALETTI LEAL, Agente 
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, 
Licença Para Atividade Política, nos termos da Lei Comple-
mentar n.º 64 de 18 de maio de 1990, surtindo os efeitos a 
partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.459 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) DRIEL-
LE CAROLINE IZAIAS JUVINO SOUZA, PEB2 - Inglês, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do 
artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos 
desta a partir de 13 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.460 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1000272-34.2019.8.26.0576, 
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.824 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos do(a) servidor(a) JOSE AILTON OURIQUES DE OLI-
VEIRA, Atendente, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
11/10/2010”.
PORTARIA N.º 34.461 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, ANA CAROLINA GUIZELINI, do Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada na Divisão de Articu-
lação da Rede Socioassistencial, nomeada pela Portaria n.º 
32.809 de 19 de julho de 2019, surtindo os efeitos desta a 
partir de 15 de agosto de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.666
DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

Desincompatibiliza membro que compõe os Conselhos Tute-
lares de São José do Rio Preto e nomeia substituto.
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; art. 40 da Lei Municipal nº 8.828/02; e Re-
soluções do CMDCA 462/2019 e 468/2020; e

Considerando o pedido do Conselheiro Tutelar Josimar 
Peres Sales, que pretende concorrer ao cargo de Vereador 
nas eleições gerais municipais de 2020, conforme exigência 
prevista no art. 1º, inciso II, alínea "l", da Lei Complementar 
nº 64/90;
Considerando a necessidade de, em havendo afastamento 
de integrante do Conselho Tutelar, promover a imediata con-
vocação do suplente, de modo a manter íntegra a composi-
ção do colegiado;
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica deferido o pedido de desincompatibilizado do 
Conselheiro Tutelar Josimar Peres Sales, nomeado para 
o cargo por força de Liminar Judicial – Proc. 1025754-
81.2019.8.26.0576 – 1VFP, para candidatar-se a cargo 
eletivo nas eleições gerais municipais de 2020.
Art. 2º Fica nomeada a suplente Sirlane de Souza Santana, 
conforme lista classifi catória publicada no Diário Ofi cial do 
Município no dia 07 de outubro de 2019, para compor os 
Conselhos Tutelares de São José do Rio Preto, em substitui-
ção ao Conselheiro Tutelar Josimar Peres Sales.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de agosto 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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 28/2020.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de 120.000 
kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 
7782-50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de 
900 kg (novecentos quilogramas) para uso na desinfecção 
do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e servi-
ços de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro 
liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de 
propriedade do SeMAE de São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020
DETENTORA DA ATA: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIEN-
TES S. A.
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 13,50. Prazo de Vigência: 
12 meses 
Data da Assinatura: 13.07.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 13.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
42/2020
Objeto: Registro de preços para fornecimento de 120.000 
kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 
7782-50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de 
900 kg (novecentos quilogramas) para uso na desinfecção 
do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e servi-

ços de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro 
liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de 
propriedade do SeMAE de São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 
Contratada: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S. A.
Ordem de Fornecimento nº 117/2020 recebida em 
10.08.2020. Valor de R$ 425.250,00. 
Prazo de entrega: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
34/2020 – PROCESSO SICOM 3160/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cintas de ele-
vação de cargas.
Sessão pública realizada on line no dia 06.08.2020 com 
continuação no dia 12.08.2020, sendo adjudicado o objeto 
às vencedoras BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE EQUIPAMENTOS LTDA para os itens 01, 04, 05, 06, 09 
e 10 e JOSÉ HENRIQUE FARIA EPP para os itens 02, 03, 
07 e 08. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
34/2020 – PROCESSO SICOM 3160/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 12.08.2020 – 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 42/2020, 
Processo SICOM 3202/2020 objetivando a Aquisição de 12 
CAPS RDO (membrana de excitação) para substituição em 
sensores/sondas RDO PRO-X, atualmente instalados em 
pontos estratégicos do processo de tratamento de esgoto da 
ETE Rio Preto, utilizados para analisar oxigênio dissolvido 
(OD).
Prazo de Entrega: 45 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 26.08.2020, 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, 03.08.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente Operação e Manutenção - Esgoto.
EXTRATO DO CONTRATO 29/2020–TOMADA DE PREÇOS 
04/2020–PROC. nº 43/2020
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA 
Objeto: Construção de adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Boa Vista, Redentora 1 e Re-
dentora 2, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão 
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução 
dos serviços. 
Valor: R$ 2.143.386,54 – Prazo 5 meses - Assinatura; 
13.08.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de inte-
resse público # CREDOR Nº 0888454 – Estática Engenharia 
de Projetos Ltda. Valor: R$ 955.746,89. Motivo: Tendo em 
vista o atraso na liberação do recurso para pagamento da 
medição vencida, o SeMAE efetuará a quitação com recur-
sos próprios. Publicada por afi xação no local de costume, e 
pela imprensa local. S. J. R. P., 13.08.2020. João Marcelino 
Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente.
S. J. Rio Preto 13.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos Mobiliários, 
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma 
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias 
contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal 
n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

DS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS LTDA ME 3166770 
EDIFICIO VICTORIA 1261830 
TUDO BEM ADMINISTRADORA CONSULTORA E CORRETORA DE 
SEGUROS EIRELI 3701080 

São José do Rio Preto, 13 de agosto de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

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.

WILLIAN FERNANDES FARIA e MARILIA DE SOUZA LIMA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
Itaquera, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e dois (22) de dezembro de um mil novecentos e setenta e seis 
(1976), com quarenta  e três (43) anos de idade, autônomo, divorciado, filho de JOSÉ FERNANDES FARIA e de 
dona LENIR SILVA FARIA. Ela, brasileira, natural de Sud Mennucci, Estado de São Paulo, nascida aos  três (03) 
de maio de um mil novecentos e setenta e três (1973), com quarenta  e sete (47) anos de idade, tosadora, viúva, 
filha de ARMANDO DE SOUZA LIMA e de dona JUDITH DOS SANTOS LIMA.

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 agosto de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial



A-9Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
14 de agosto de 2020

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

Prefeitura Municipal de
TANABI

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 6483 DE 10 DE AGOSTO DE 2020. 

Nomeia o senhor MARCELO DANIEL FAVERO JUNIOR – Assessor Político, Referência C-4, lotado no 
Gabinete do Vereador Anderson Branco, a partir de 10 de agosto de 2020. 

 

VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

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

CONTRATO Nº: 024/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a 
aquisição de um plano corporativo de cursos on line, atra-
vés da plataforma ALURA, com disponibilização de material 
didático e outorga do direito ao uso para 10 (dez) usuários/
empregados da EMPRO e acesso aos cursos constantes 
da Plataforma (“Cursos Online”), bem como aos recursos e 
relatórios disponíveis no plano contratado (“Plano”).
VALOR: R$ R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
DATA DO CONTRATO: 11 de agosto de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 13 de  agosto de 2020. 
Paulo César Castrequini Galhardo – Diretor Administrativo e 
Financeiro no exercício da Presidência.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

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

CONTRATO Nº: 023/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: VITRINEE NETWORKS BRAZIL LTDA. – 
ME
OBJETO: Contratação de ferramenta de comunicação 
interna com envios e comunicados em grupos específi cos 
de até 300 colaboradores, podendo ser em operação única 
através dos canais de e-mail, desktop e TV com até 8 pontos 
instalados em diferentes localidades e com gerenciamento 
individual.
VALOR: R$ 19.130,88 (dezenove mil, cento e trinta reais e 
oitenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 
2021 
DATA DO CONTRATO: 07 de agosto de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 13 de  agosto de 2020. 
Paulo César Castrequini Galhardo – Diretor Administrativo e 
Financeiro no exercício da Presidência.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para retifi ca 
completa de motores dos veículos Renault e Iveco.
Data do Encerramento: 28/08/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 11 de agosto de 2020.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI

REPUBLICAÇÃO: Pregão Presencial n° 27/2020. Objeto: 
Aquisição de equipamentos e material permanente para ins-
talação no sistema de água e esgoto do município de Tanabi, 
de acordo com o termo de referencia do anexo I deste edital. 
Abertura dos envelopes (sessão): 26 de agosto 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. Tanabi, 13 de agosto de 
2020. Fernando Cardoso Casarin  – Pregoeiro; Norair Cas-
siano da Silveira – Prefeito. 

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 29/2020. Objeto: Registro de Pre-
ços para aquisição futura e parcelada de cargas de gás de 
cozinha GLP - Gás Liquefeito de Petróleo em botijões P13 
e P45, pelo prazo de 12 (doze) meses. Entrega de envelo-
pes e credenciamento e negociação: 27 de agosto de 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, 13 de agosto de 2020. 
Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito do Município.

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:

GIOVANE SOUSA FRICHES e NAYARA LETÍCIA CALDEI-
RA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, chapeiro, 
solteiro, nascido em Promissão, SP, no dia 17 de outubro de 
1996, fi lho de ODAIR DE BARROS FRICHES e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA SOUSA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, cozinheira, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 19 de janeiro de 1990, fi lha de ROGERIO GOMES 
SILVA e de ISABEL CRISTINA CALDEIRA. 

ÁLISSON JÚNIOR DA COSTA e CRISTIANE NAVARRO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, estudante, divorciado, nasci-
do em Presidente Prudente, SP, no dia 01 de julho de 1981, 
fi lho de JOSÉ SOARES DA COSTA e de LIDIA ANA ALVES 
DA COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente de 
gerente, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 05 de março de 1977, fi lha de DECIO NAVARRO e de 
AMA FERREIRA NAVARRO. 

WELLINGTON FRANCISCO PEREIRA e MICHELE AN-
DRESSA DA SILVA SANTOS. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, motorista, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 20 de janeiro de 1991, fi lho de VALMIR PEREIRA 
DA SILVA e de ANGELICA DA SILVA FRANCISCO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 25 de fevereiro de 1993, fi lha 
de CARLOS CESAR DOS SANTOS e de NANCI DA SILVA 
SANTOS. 

ENZO OLAVO CIANTELLI e ELIVÂNE RODRIGUES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de dezembro de 
1966, fi lho de ENZO AUGUSTO CIANTELLI e de NELCY LA-
VINIA AMORIM CIANTELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
educadora física, divorciada, nascida em Padre Bernardo, 
GO, no dia 18 de outubro de 1981, fi lha de PAULINO JOSÉ 
RODRIGUES e de MARIA JOSÉ RODRIGUES. 

MATHEUS VICENTE MAYORQUIM e MARYAM BUAINAIN 
TADEI. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de dezem-
bro de 1988, fi lho de GREGORIO MAYORQUIM JUNIOR e 
de ANA CLÁUDIA VICENTE MAYORQUIM. Ela, de naciona-
lidade brasileira, médica, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 29 de janeiro de 1991, fi lha de VILSON 
TADEI e de MARIA APARECIDA BUAINAIN TADEI. 

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, 13 de agosto de 2020.
David Yamaji Valença - Ofi cial



SOCIAL Jornal

REBELDES COM CAUSA I 

No limite da paciência, os donos de restaurantes de Rio Preto 
prometem para hoje, executar sua campanha “Basta” lançada pela 
restauratrice Lais Acccorsi (dona do Blue Jasmin e do Barbecue) 
e abrir suas casas a partir de 18 horas. De personalidade forte, 
Laís Accorsi é o tipo de mulher que não aceita um papel se não 
for de protagonista. A coadjuvância passa longe.

PESCARIA

A Confraria da Pesca, comandada 
com pompa e circunstância por 
Reinaldo Lobanco, não perde 
tempo. Com Covid ou sem 
Covid, já marcou para o dia 
27 de março de 2021, um 
sábado o embarque para Paso 
de La Pátria, na Argentina. Lá 
permanecem até o dia 1º. de 
bril e à noite retornam, dia 2 
chegam em Foz do Iguaçu e em 
Rio Preto, dia 3.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 14, sexta-feira: Dia Assunção de Nossa Senhora, 
Dia da Informática, Rodrigo Cruz, Renata Brito, Maria   Regina Funes Bastos, Alexandre Funes Bastos, 
Patrícia Fernanda Brentan, Cláudio Luiz Lerro Pereira dos Santos, Lineu de Alcântara Gil Filho, Ana 
Moser, Halle Berry, Magic Johnson, Maria Helena Marassi Silveira, Ovadia Saadia, presidente da 
Federação Brasileira de Colunistas, Steve Martin, Marcia Caldas. 15, sábado: Dia dos Solteiros, Dia 
Nacional do Fotógrafo, Lena Villa, Manu Ribeiro Husseini, Maria Fernanda Curti ,Mariângela de Abreu 
Costantini, José Eduardo Rodrigues, Sthefano Atique Gabriel, Fernanda Maria S. Musolino, Mônica 
Regina Lourenço Luz José Luís Conte, pianista Luiz Carlos Ribeiro, Glória Maria, Mário Bernardo 
Garnero, Regina Marcondes Ferraz. 16, domingo: José Teophilo Fleury Neto, Madu Gomes Polotto, 
Beth Liso, Caio Nogueira Bertazzi, Carlos Milanezzi, Ismael Ferreira, Luiz Fernando Sumariva Fauaz, 
Madonna, Millôr Fernandes, Renata Teixeira Leite Cury Monteiro, Luiza Pousa Sestini Serigato, 
José Pardo Filho, Livia Costantini Marques, Elisa Buchala de Bicudo. 17, segunda-feira: Beatriz 
Antunes Araújo, Corintha Medeiros, Ed Motta, Elba Ramalho, Karina Araújo, Marcelo Pinhel, Marco 
Antônio Pires da Costa, Nelson Piquet, Neíto Ramos, Nilton Terrugi Júnior, Robert De Niro, Zezé di 
Camargo, Elisabete Liso, Emilia Soraia Feres Salomão. 18, terça-feira: 1769-nasceu Napoleão 
Bonaparte, Vanessa Maria Peloso Jorge, Adriana Pupin, Tetê Lorga De Jorge, Francisco Simão Homsi, 
Jamil Pedroso Nassif, Robert Redford, Sérgio Eduardo Nonato, Calil Buchala Neto, Adriana Volpe, 
Ana Tereza Lorga de Giorgio, Vanessa Maria Peloso. 19, quarta-feira: 1981-inauguração do SBT, 
Dia do Artista de Teatro, Dia Mundial da Fotografia, nasceu Gabriele “Coco” Chanel, Bill Clinton, 
Lícia Mansor, Barbara Porto Felício, Marcos Palmeira,Walmyr Antônio (Castor) Verdi, Nicole  Truzzi, 
Luciana Bassitt Turco, Cesar Tome Garetti Filho, Dany Eduarda Beolchi. 20, quinta-feira: ex-prefeito 
Valdomiro Lopes da Silva Júnior, José Luiz Balthazar Jacob, Célia Maria Vetorazzo Fauaz, Sandra 
Amelia Imbernom,Ideal Fuscaldo Júnior, Nilva Neves Caffagni, Sabrina de Giorgi, José Jacob Parsekian.

Vamos juntos #LutarContraACrise

LIVRO I 

O médico e escritor José Luiz 
Balthazar Jacob, membro titular 
da ARLEC- Academia Rio-
pretense de Letras e Cultura, 
está lançando mais um livro, “O 
Tributo a César – Uma visão no 
Brasil atual”, pela editora THS. 
Cuidadoso com a literatura que 
divide o protagonismo de sua 
entrega afetiva com a medicina, 
Jacob descortina uma densa 
análise histórica sobre a política 
e a economia do mundo, desde 
Jesus Cristo aos dias de hoje, 
com foco no Brasil. 

CERVEJEIROS

A rede Mestre-Cervejeiro, com 
maior rede de lojas de cervejas 
artesanais do país, reinaugurou 
ontem a unidade de Rio Preto, 
mas sem festa.

NOVO NORMAL 

Esqueça  a  v i s ão  i d í l i c a 
de que os clubes, bares e 
restaurantes, quando voltarem 
a funcionar, serão iguais aos 
de antigamente. Essa imagem 
edulcorada de nossos sonhos 
precisa ser redesenhada e 
teremos que aceitar um novo 
normal,  com mesas mais 
distantes e menores.

FEIJOADA I 

Os voluntários do Serviço 
Social São Judas Tadeu estão 
mobilizados para a realização 
da Feijoada do São Judas, 
marcada para o próx imo 
domingo, dia 16. A renda total 
será revertida para as atividades 
realizadas pela entidade. 

FECHOU

Um dos mais tradicionais – 
senão o mais – e respeitados 
restaurantes da cidade, o 
Bambina, fechou as portas. 
Poderá  mudar  de  mãos . 
Uma conhecida churrascaria 
es tá  negoc i ando  com a 
família do saudoso Augusto 
Silva, que vinha tocando o 
empreendimento. Pode ser que 
dê resultado.

São José do Rio Preto, sexta-feira
14 de agosto de 2020

Empresta frescor à paisagem rio-pretense o novo Anel Viário 
cuja quarta e última etapa está sendo realizada e que teve sua 
pedra fundamental inaugurada pelo prefeito Edinho Araújo, ante-
ontem em frente ao Marco Zero, o Georgina Business Park, na 
Avenida Albelardo Menezes. O Anel Viário leva o nome do saudoso 
jornalista e empresário J. Hawilla, rio-pretense que fez história 
entre os maiores empresários do país, e faleceu em 2018 por 
problemas respiratórios. Quem conheceu J. Hawilla, tem por ele 
uma admiração quase religiosa, pela alma aveludada, enorme 
generosidade e carinhosa personalidade. Tutelado por uma 
despudorada imaginação além do seu tempo e pelo seu olhar 
visionário, J.Hawilla é reverenciado por ter redesenhado o futuro 
geográfico da cidade, com a construção dos Condomínios Quinta 
do Golfe e do Georgina Business Park, que deverá em breve, 
acolher o espetacular Hilton Hotel. Hawilla também adquiriu a 
regional Noroeste da Rede Globo, à qual deu o nome de TV Tem. 
O empresário, transformou sua empresa de painéis de publicidade 
nos campos de futebol, a Traffic, num moderno e eloquente 
meio de marketing esportivo. O rio-pretense que passeia pelos 
Condomínios Quinta do Golfe e, principalmente, pelo campo 
de golfe, é tragado por imagens encantadoras, carregadas de 
significados, essência poética da natureza. Guardo do amigo J. 
Hawilla, uma recordação lírica de enorme afeto como do grande 
número de rio-pretenses que se orgulha de tê-lo como nosso 
conterrâneo.

ACADÊMICOS I

Esses são os novos integrantes 
da ARLEC- Academia Rio-
pretense de Letras e Cultura, 
escolh idos pelo Conselho 
Superior da Entidade e as 
respect i vas Cadei ras que 
ocuparão: ÁREA DE LETRAS: - 
Cadeira nº 2 - Patrono: Alfredo 
Leme Coelho de Carvalho - 
Será ocupada por: Patrícia 
Reis Buzzini; Cadeira nº 11 
- Patrono: Domingo Marcolino 
Braile - Será ocupada por: 
Elma Eneida Bassan Mendes 
;Cadeira nº 13 - Patrono: Zêqui 
Elias - Será ocupada por: Cleber 
Júnio Falquete; Cadeira nº 23 - 
Patrono: Jayme Signorini - Será 
ocupada por: Ângelo Soares 
Neto.

A-10

REBELDES COM CAUSA II 

Buscando apoio, já encontrou em Junior Conte (Conte Choperia 
e Saaz Republic Bar) Tiago Caparroz (Flor de Sal e Casa Grande 
Forneria) e Santo Chiesa (Churrascaria Farrougrill), que prometem 
ir até o Supremo se forem contemplados com a multa de R$ 
9 mil cada um. Eles entendem que nesses cinco meses, as 
autoridades andam restringindo liberdades e conspirando contra 
a economia em nome da contenção do avanço da pandemia, 
segundo normas da OMS.

REBELDES COM CAUSA III 

Pelo que dão a entender, não estão aí para levantar bandeira 
nenhuma. Querem apenas ter o direito de salvar suas empresas 
da insolvência através do trabalho, sobreviver e manter viva, 
empregada na casa, sua equipe de funcionários observando, 
claro, os mais rígidos protocolos.

REBELDES COM CAUSA IV 

Na paz, sem provocação, nem partir para o confronto. Sem 
socos, nem pedradas. Ontem estava marcada uma reunião com 
o sindicato do setor, que como Capitu, personagem de Dom 
Casmurro de Machado de Assis, foi o último a saber. Vencerá 
quem tiver mais poder.

REBELDES COM CAUSA V 

O movimento envenena o debate público nas redes sociais. Os 
acólitos da OMS, são a favor da manutenção do fechamento. 
Mas ganha coro e decoro no povo ávido para quebrar os grilhões 
que os prendem em casa e sair para jantar e rever os amigos, 
experimentando uma agonia aguda, já com tolerância zero por 
esse isolamento social, para muitos, verdadeira ascese, esforço 
semelhante à busca pela santidade.

LIVRO II 

Com escrita leve e cristalina, 
sens ib i l i dade  e  des t re za 
l i te rá r ia ,  o  auto r  most ra 
com objetividade, como os 
desmandos na governabilidade 
vêm sacrificando há muitos 
anos o nosso povo, enquanto 
políticos se beneficiam do 
desvio do dinheiro público, 
arrematando sua análise com 
citações bíblicas. É o 14º livro 
dele.

ACADÊMICOS II

ÁREA DE CULTURA: Cadeira nº 
15 - Patrono: Edson Vicente 
Baffi - Será Ocupada por: Pérsio 
Luís Marconi; Cadeira nº 26 - 
Patrono: Roberto Farah - Será 
ocupada por: Eudes Quintino 
de Oliveira Júnior Colocarei no 
grupo.

FEIJOADA II 

Além da feijoada, que serve 
duas pessoas, o kit é composto 
por acompanhamentos típicos 
do prato. A venda dos kits está 
sendo realizada na própria sede 
do São Judas, de segunda a 
sexta-feira, no valor de R$ 50. 
A entrega será feita em sistema 
dr ive-thru, das 11 às 14 
horas, na sede da instituição. 
A ação é uma alternativa à 
tradicional Festa das Nações, 
que, em respeito às medidas 
de isolamento social, não será 
realizada este ano. Colaborem.


