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Nesta quarta-feira (19), Rio Preto 
ultrapassou a marca de 11 mil 
pacientes curados da Covid-19. 
Ao todo, são 11.015 pessoas 

Rio Preto chega a 
marca de 11 mil 
curados da Covid

Pág. A3

Cláudio LAHOS

Vertedouro da represa municipal amanheceu totalmente seco ontem; Semae em alerta

Vereador discute 
reabertura de 

academias com 
secretário

Supermercados vão abrir e venda de 
bebida alcóolica quente é liberada

FIM DE SEMANA

Vertedouro 
seca e Semae 
acende alerta 

amarelo

consideradas recuperadas da do-
ença. Ttambém foram registradas 
mais sete morte, somando 352 
vítimas.                           Pág. A5

Pauléra 
pede sanção 
de projeto 

Pág. A3

Mesmo com lotação alta, 
Saúde descarta novos leitos

Ontem completaram 53 dias 
sem chuva em Rio Preto, o ver-
tedouro da represa municipal já 
está seco e, segundo o Semae 
(Serviço Municipal Autônomo 
de Água), o alerta está ligado. 
“Acendeu o sinal amarelo. ”, 
afirma Jaqueline Reis, gerente 
de Operação e Manutenção de 
Água do Semae.        Pág. A2

Procuradoria 
dá aval e aulas 
online voltam
A rede municipal de ensino 

de Rio Preto retomou ontem 
as aulas online que haviam 
sido suspensas por causa da 
leigislação eleitoral nesta se-
mana. Parecer da Procuradoria 
do Município organizou o tema 
e liberou o sistema.                     
             Pág. A3

CDP faz 192 
videochamadas 

por semana 
para presos
 O CDP (Centro de Detenção 

Provisória ) de Rio Preto tem feito 
por semana 192 videochamadas 
entre presos e familiares desde 
que as visitas foram suspensas 
pela pandemia. Mas familiares 
reclamam que o tempo de cinco 
minutos é muito curto. Pág. A4

Mãe de detento rio-pretense durante videoconferência com filhoPág. A5

Traficantes 
"confiscam" 

carro por dívida
 Um homem foi detido por fal-

sa comunicação de crime após 
alegar que seu veículo havia sido 
roubado. Mas a polícia encon-
trou o carro, que era alugado, 
nas mãos de traficantes que 
tinha “confiscado” o veículo por 
causa de dívidas do homem que 
é usuário de drogas.    Pág. A4

O prefeito Edinho Araújo 
anunciou no início da noite de 
ontem que os supermercados 
estão autorizados a abrir neste 
final de semana e a venda de 
bebidas alcóolicas também 
está permitida em Rio Preto, 
desde que seja quente. A 
venda de bebidas refrigeradas 
continua proibida aos sábados 
e domingos e de segunda à 
sexta das 20h às 6h. A Apas 
comemorou a decisão da pre-
feitura.                Pág. A3

Cláudio LAHOS
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53 dias sem chuva, veterdouro seco 
e Semae alerta para racionamento

Ontem completaram 53 
dias sem chuva em Rio Preto, 
o vertedouro da represa muni-
cipal já está seco e, segundo o 
Semae (Serviço Municipal Au-
tônomo de Água), o alerta de 
contenção está ligado. “Acen-
deu o sinal amarelo. Caso não 
chova, o racionamento poderá 
acontecer mais para frente”, 
afirma Jaqueline Reis, gerente 
de Operação e Manutenção 
de Água do Semae.

Segundo ela, neste mo-
mento a autarquia descarta 
racionamento imediato, mas 
já manobra a captação de 
água do sistema para não 
deixar bairros sem abaste-
cimento. De acordo com o 
Semae, para não prejudicar 
quase 25% da população, a 
autarquia aumentou a capta-
ção do lago 2, onde a água 
continua vertendo. Também 
está previsto o aumento da 
captação de água subterrânea 
dos aquíferos Bauru e Guara-
ni, nos próximos dias, caso 
não chova.

Jaqueline ainda pediu para 
que a população faça uso 
consciente da água. “Não é 
momento de lavar calçadas, 
de lavar o carro, de banhos 
demorados e de escovar os 
dentes com a torneira aber-
ta. Além disso, é preciso dar 
manutenção no encanamen-
to interno e verificar se não 
existem vazamentos na casa. 
Além do consumo desneces-
sário, o desperdício encarece 
a conta de água”, disse.

O Lago 1, onde fica o 
vertedouro, em frente ao ETA 

Palácio das Águas, é respon-
sável por fazer a capacitação 
de 450 litros de água por se-
gundo e abastecer cerca 120 
mil pessoas no município.

Previsão de chuva - A 
Defesa Civil informou ontem 
há possibilidade de chuva a 
partir desta sexta-feira (21). 
O motivo é a chegada de uma 
massa de ar polar à região.

Podem ocorrer chuvas rá-
pidas em pontos localizados. 
Pancadas de chuva mais 
significativas chegam no sá-
bado, 22.

As temperaturas máximas 
devem ficar em 24 graus na 
sexta-feira, 22 graus no sába-
do e 26 graus no domingo. As 
temperaturas mínimas devem 
ficar em 12, 9 e 11 graus 
respectivamente.

Com relação a umidade re-
lativa do ar, Rio Preto chegou 
a registrar 24% durante esta 
quarta-feira (19). A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda que os índices 
fiquem acima de 60%.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Vertedouro totalmente 
seco já faz Semae buscar 
captação de água em 
outras partes do sistema

Receita doa celulares para 
alunos terem aula online

A unidade do Centro Paula 
Souza em Monte Aprazível 
resolveu promover uma ação 
solidária após constatar que 
os estudantes estavam com 
dificuldades de participar das 
aulas online. A direção da es-
cola e a Associação de Pais e 
Mestres (APM) encaminharam 
um pedido de doação de celu-
lares para a Receita Federal. A 
entidade autorizou e os equipa-

mentos Android 8.0 começaram 
a ser distribuídos nesta semana.

A entrega está sendo feita 
como empréstimo previsto 
para durar enquanto as aulas 
continuarem sendo dadas de 
forma remota.

A diretora da unidade, Va-
léria Donatoni, informa que o 
objetivo da ação foi atender 
tanto alunos que não possuíam 
celular, como aqueles que não 
tinham configuração compatível 
com a plataforma Microsoft 

Da REDAÇÃO Teams, tecnologia usada para 
as aulas online.

A estudante do curso Técni-
co Integrado ao Médio (Etim) de 
Meio Ambiente Nickoly Moura 
está entre as contempladas. 
“Acredito que neste semestre 
meus estudos vão deslanchar 
porque com esse aparelho 
novo consigo acompanhar as 
atividades e fazer os trabalhos. 
O meu celular antigo não tinha 
espaço para suportar o aplica-
tivo Teams”, detalha.

Divulgação

EDUCAÇÃO

ABASTECIMENTO

Comércio poderá abrir até 8 horas a partir de agora

Balcão de Empregos 
tem 292 vagas abertas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-feira 
(19) está oferecendo 292 
vagas de trabalho. Entre 
elas: vendedor (58), correto 
de imóveis (10), consultor 
comercial (10), agente de 
credenciamento (10), corre-
tor de seguros (10), motorista 
(8), técnico de enfermagem 
(5), serralheiro (4), auxiliar 
administrativo (4), entre ou-
tros.

Há também oportunida-
des de estágio nas áreas de 
atendimento (10), vendedor 
(8), administração (5), conta-

bilidade (2), redator (2), setor 
pós-vendas (1), designer grá-
fico (1), departamento pesso-
al (1) e social media (1).

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos da Pre-
feitura de Rio Preto continua 
funcionando. Os interessados 
podem se cadastrar por meio 
do site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos. Por ele, 
os trabalhadores podem en-
viar currículos e se candidatar 
às vagas, assim como os 
contratantes podem anunciar 
as oportunidades.

Vinicius LIMA

Cláudio LAHOS

ATENDIMENTO AUMENTOU

TRABALHO

A procura por seguros regis-
trou um crescimento durante 
o primeiro semestre de 2020. 
Dados da Embracon, uma 
administradora independente 
de consórcios do mercado, 
mostram que, entre janeiro 
e maio deste ano, houve um 
incremento nos prêmios pa-
gos pelos clientes do produto 
prestamista de 6,78%, na 
comparação com igual período 
de 2019.

Quando observado cada 
segmento, os clientes que pos-
suem consórcio de automóvel 
foram os que mais procuraram 
a proteção, resultando num 
crescimento nos prêmios de 
18,6%, seguido pelos consor-
ciados do produto imobiliário, 
de 4,6%.

Procura 
por seguros 

cresce
Da REDAÇÃO

Divulgação

Estado vai liberar comércio por 8h

O governo do Estado de 
São Paulo vai publicar nesta 
quinta-feira (20) decreto que 
vai alterar o regramento de 
tempo para a abertura dos 
estabelecimentos comerciais 
e serviços de 6 para 8 horas 
dentro da fase Amarela do 
Plano São Paulo.

Segundo o vice-governa-
dor Rodrigo Garcia (DEM), 
os setores comerciais e de 
serviços poderão funcionar 
até 8 horas estando dentro da 
fase Amarela – esse horário de 
funcionamento poderá ser feito 
também fracionado.

Segundo Flávio Amary, se-
cretário de Habitação, que fez a 
interlocução com representan-
tes de shoppings e comércio 
em geral, houve com conversa 
com eles e essa mudança foi 
um dos pleitos feito por eles – 
“Nós submetemos esse pedido 
ao Centro de Contingência”, 
salientou Amary.

Esse novo regramento vai 
atender os setores do comércio 
em geral, Shoppings, Serviços, 
Salões de Beleza e Barbearias, 
Academias e o setor de Bares 
e Restaurantes.

22 horas limite - Segundo 
Patrícia Ellen, secretária de 
Desenvolvimento, o combate 
as aglomerações no Estado 
de São Paulo está dando certo 
com a restrição até as 22 horas 
no que diz respeito a estabe-
lecimentos com consumo no 
local e por conta disto essa 

limitação vai valer também 
agora para a fase Verde do Pla-
no São Paulo.  Na fase Amarela 
esse horário até as 22 horas 
vale somente quando a região 
estiver a 14 dias nesta fase 
anteriormente a este prazo a 
abertura é permitida somente 
até as 17 horas.

Sérgio SAMPAIO Sérgio SAMPAIO
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Fase amarela
Existe expectativa de que Rio Preto avance da fase laranja para 

a fase amarela na nova reclassificação de combate ao vírus que 
o governo do estado vai divulgar amanhã. Se a expectativa for 
confirmada, a liberação das atividades econômicas vai aumentar, 
por exemplo, academias, salões de beleza, barbearias, bares e 
restaurantes. Zé da Academia (Patriota, foto) disse que vai se 
reunir hoje com o secretário da Saúde, Aldenis Borim, para receber 
orientação sobre as regras a serem seguidas pelas academias. 
O vereador, que tem uma academia, diz que a atividade está 
suspensa há cinco meses. Rio Preto tinha 230 academias que, 
segundo ele, 10 fecharam em definitivo.

Favorável
A Secretaria da Educação 

determinou ontem a volta 
das aulas online através 
do WhatsApp, Youtube e 
Facebook, suspensas desde 
segunda-feira por causa da 
legislação eleitoral. Como 
havia dúvida, por exemplo, 
para não caracterizar cam-
panha eleitoral antecipada, 
a Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio foi consultada e deu 
parecer jurídico favorável, 
desde que sejam respeita-
dos os critérios exigidos pela 
legislação em vigor. A Secre-
taria orientou as unidades 
escolares do município para 
retomarem suas atividades 
de imediato.

Puxa-sacos
Especialistas ouvidos pelos deputados ontem apon-

tam que o governo federal não dá a devida atenção às 
recomendações do TCU e da CGU sobre irregularidades 
em relação a questões ambientais e não aplicam recur-
sos suficientes para tornar as leis efetivas. A analista 
Clarissa Presotti disse que o Brasil tem menos servidores 
por quilômetro quadrado para cuidar de unidades de 
conservação federais, por isso precisa investir mais para 
proteger as áreas de preservação. Enquanto não tem 
pessoal para cuidar das questões ambientais, 23 mil 
asseclas, que ocupam cargos em comissão, estão espa-
lhados pelo País desempenhando função de puxa-sacos.

Mais um
Jair Moretti, da executiva 

do MDB, diz que tem con-
versado com o presidente do 
PSC, Paulo Neto, a  fim de 
obter o apoio da sigla para 
reforçar a pré-candidatura 
de Edinho Araújo na disputa 
pela reeleição. Além do PSC, 
Moretti disse que também 
continua conversando com 
dirigentes do DEM, PL, PSD, 
Patriota e PP. Com o Avante a 
aliança já foi sacramentada. 
Mesmo o PP e o Patriota fa-
zerem parte do governo, Mo-
retti só vai confirmar quando 
tudo estiver chancelado. 
“Não queremos apressar, 
mas está bem encaminha-
do”, ponderou.

Embasado
O parecer da PGM se 

embasou no artigo 73 da 
lei 9.505/97, ou seja, tem 
de seguir as regras para 
não prejudicar candidatos. 
Por exemplo: não ceder 
bens móveis ou imóveis; 
usar materiais ou serviços 
custeados pela Prefeitura; 
ceder funcionário público 
para comitês de campanha 
de candidato; e fazer ou 
permitir uso promocional 
em favor de determinado 
candidato. O uso de prédio 
público só é permitido para 
as convenções partidárias. 
Caso a lei não seja cumprida 
à risca, as penalidades reca-
em sobre o prefeito plantão.

Coalisão  
Marco Rillo (PSOL) infor-

mou que ainda não fechou 
aliança com o propósito de 
reforçar a sua pré-candida-
tura para prefeito. Desde 
que lançou seu nome, de-
fende uma coalisão formada 
por partidos de esquerda 
para ter um bom desempe-
nho na campanha eleitoral, 
porém, o vereador diz que 
os dirigentes do PCB e PSTU 
estão filosofando e a ten-
dência é que cada sigla saia 
isolada. “A única esperança 
é fechar com o PCdoB”, diz. 
Para tanto, o presidente do 
partido, Carlos Alexandre, 
teria que desistir de concor-
rer para prefeito.

Raio
Jorge Menezes (PSD) diz 

que está encontrando dificul-
dade para conseguir recursos 
financeiros para reformar 
a praça da Cecap. Como 
alguns vereadores consegui-
ram o aval do governo para 
suas reivindicações, Me-
nezes diz que vai continuar 
tentando com o objetivo de 
viabilizar a reforma. “Quem 
sabe nestes quatro meses 
que faltam para terminar 
o mandato, caia um raio e 
eu consigo a verba para a 
praça”, esbravejou. Menezes 
deveria conversar mais com 
o secretário de Governo, Jair 
Moretti, para que o sonho 
seja realizado.

Comemora
A deputada Carla Zam-

belli (PSL) contraiu covid-19, 
por isso está em isolamento 
social. Como segue à risca o 
protocolo do presidente Jair 
Bolsonaro, a parlamentar 
declarou que vai tomar hi-
droxicloroquina. O pessoal 
que cerca o presidente pa-
rece que até comemora ao 
contrair o coronavírus, só 
para tomar o medicamento 
que não tem nenhum res-
paldo científico. Agora, se o 
estado de saúde complicar, 
o grupo tem o Sírio-Libanês 
e o Albert Einstein à dispo-
sição. Já os pobres negacio-
nistas nem água para lavar 
as mãos…

EM RIO PRETO

Supermercados nos finais 
de semana e venda de 

bebidas estão liberados
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) decidiu após reunião 
com o Comitê Gestor de En-
frentamento ao Coronavírus 
nesta quarta-feira (19) liberar 
a abertura de supermercados 
e hipermercados a partir deste 
final de semana. A proibição 
de abertura durou  desde o 
dia 18 de julho. Com a deci-
são tomada pelo prefeito já 
a partir deste sábado o setor 
poderá voltar a funcionar nor-
malmente.

A medida também alivia 
a Lei Seca. Agora bebidas 
alcóolicas desde que não re-
frigeradas podem ser vendidas 
normalmente.

“Estamos numa fase de 
descendência no número de 
novos casos. Por isso, deci-
dimos diminuir as restrições 
neste momento. As decisões 
precisam ser tomadas nas ho-
ras corretas e é o que estamos 
fazendo. Tendo em vista a saú-
de e os protocolos sanitários 
adotados”, salientou Edinho.

Detalhes sobre o regra-
mento será anunciado na live 
desta quinta-feira (20) por 
representantes da Vigilância 
Sanitária, afirmou o prefeito.

Segundo José Luís San-

ches, diretor Regional da 
Apas (Associação Paulista dos 
Supermercados), o setor teve 
uma queda de 20% no seu 
faturamento por conta de ter 
que ficar fechado todos estes 
finais de semana. “Ficamos 
felizes com a decisão. Eles 
(administração) viram que 
os supermercados não são 
culpados pelo aumento no 
número de casos (Covid)”, 
disse Sanches.

Lei quase Seca – Outra 
medida anunciada pelo Co-
mitê Gestor é a permissão da 
venda de bebidas alcoólicas 
não refrigeradas (quentes) nos 
horários em que estava em 
vigor a lei seca. As restrições 
para as bebidas refrigeradas 
estão mantidas, ou seja, está 
proibida a venda de bebidas 
alcoólicas geladas de segunda 
a sexta-feira, das 20h às 6h 
e durante às 24 horas aos 
sábados e domingos.

Decreto – o último decre-
to do prefeito que proibia a 
abertura dos supermercados e 
hipermercados vence apenas 
na próxima segunda-feira (23) 
com isso um novo decreto 
deve ser publicado nos pró-
ximos dias no Diário Oficial 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Pauléra se reúne com Moretti e pede sanção de projeto

Um dia após a aprovação 
do projeto que torna escritó-
rios de contabilidade e advo-
cacia serviços essenciais em 
Rio Preto, o autor da proposta 
o presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas) 
esteve reunido nesta quarta-
-feira (19) com o secretário de 
Governo, Jair Moretti.

Segundo Pauléra a reunião 
teve como objetivo entregar 
ao secretário uma minuta do 
projeto aprovado e solicitou 
que o governo no vete a pro-
posta. “Ele (Moretti) disse que 
vai conversar com o prefeito 
(Edinho Araújo (MDB) sobre 
o assunto”, afirmou o presi-
dente.

Regra atual - Os dois 
serviços atualmente pelo re-
gramento vigente no municí-
pio não podem funcionar as 
segundas e terças-feiras por 
conta das restrições impostas 
pelo mini-lockdown. Atual-
mente estes dois setores es-
tão enquadrados no setor de 
Serviços e podem funcionar 
apenas de quarta a sábado 
das 9 às 15 horas.

Mudança – caso aconte-
ça à sanção da proposta os 
dois setores passam a ser 
essenciais e poderão voltar a 
funcionar nos dias e horários 
costumeiros antes do inicio 
da quarentena imposta para 
combater a proliferação da 
Covid-19 em Rio Preto.

Sérgio SAMPAIO

Supermercados vão abrir no fim de semana e venda de 
bebida alcóolica não refrigerada é permitida

ENSINO

DOIS SETORES

Procuradoria libera 
e rede municipal 

retoma aulas

A secretária de Educação 
de Rio Preto, Sueli Costa, 
que após receber o parecer 
e as recomendações da Pro-
curadoria Geral do Município 
(PGM), liberou as aulas remo-
tas e atividades por meio das 
mídias sociais nesta quarta-
-feira (19).

No parecer, a PGM salien-
tou que as escolas poderão 
utilizar os meios Youtube, Fa-
cebook e WhatsApp ou outras 
plataformas para a divulgação 
exclusiva de conteúdos peda-
gógicos.

Sueli disse que existiam 
algumas preocupações rela-
cionadas a legislação eleitoral 
e após o recebimento dos 
esclarecimentos todas as 
orientações foram repassadas 
às unidades escolares. Com 
isso, as atividades remotas 
foram retomadas com uma 
atenção especial para todos 
os cuidados que são neces-

sários neste período eleitoral.
“O que nós precisamos 

deixar claro é o uso estrita-
mente educacional de todas 
as redes disponíveis que 
nós já estávamos nos co-
municando com as famílias 
e os alunos desde o início 
da pandemia da Covid-19”, 
salientou Sueli.

Vedações – O sistema 
estará disponível aos pais e 
alunos, dentro das normas 
orientadas pela PGM, tendo 
como base as vedações da 
lei eleitoral em vigor.

Suspensão - A Secretaria 
havia suspendido as ativida-
des na última segunda-feira 
(17) enquanto aguardava o 
parecer jurídico.

Prejuízo – A pasta salien-
tou que não teria ocorrido 
prejuízo com a suspensão 
destes três dias de aulas pois 
as apostilas com atividades já 
tinham sido encaminhadas 
para os alunos da rede.

Da REDAÇÃO

Sérgio SAMPAIO

Secretária de Educação, Sueli Costa

(Jornal DHoje) liberando o 
funcionamento ou revogando 
o anterior.

Funcionamento – outro 
ponto que deve ser detalhado 
é a ampliação do horário de 
funcionamento que devido 

o fechamento aos finais de 
semana foram ampliados de 
segunda à sexta-feira onde 
os estabelecimentos podiam 
funcionar entre às 6h e há Zero 
hora. Sanches acredita que 
todos devem voltar a funcionar 
nos seus horários rotineiros.

Divulgação

Projeto do vereador torna advocacia e contabilidade essenciais

Divulgação
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ANTONIO CARLOS BERNICCHI, 
faleceu aos 77 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Vilma Guima-
rães Bernicchi e deixa os fi lhos 
Ronaldo e Eduardo. Foi sepultado 
no dia 19/08/2020, às 15:00, 
saindo seu féretro do velório Par-
que Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

PAULO UJLAKI FILHO, faleceu 
aos 76 anos de idade. Era viúvo da 
Sra. Cicera Planet Ujlaki e deixa 
os filhos Paulo, Elaine Cristina, 
Cintia Regina, Luis Vagner e Joyce 
Fernanda. Foi sepultado no dia 
19/08/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório de Santo André 
para o cemitério da Saudade.

NEUSA CORDEIRO DA SILVA, 
faleceu aos 74 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Laudersi da Silva e 
deixa o fi lho Marcos. Foi sepulta-
da no dia 19/08/2020, às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Par-
que Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

GERALDO PASCHOALOTTO, 
faleceu aos 81 anos de idade. Era 
viúvo da Sra. Julia Simão Pascho-
alotto e deixa os fi lhos Aparecido 
Donizeti e Eliana (falecida). Foi 
sepultado no dia 19/08/2020, às 
13:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

MAGNO VALDOMIRO RIBEIRO, 
faleceu aos 58 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Doralice 
Rodrigues de Oliveira Ribeiro e 
deixa as fi lhas Danila e Dayane. Foi 
sepultado no dia 19/08/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ADRIANA FERRARI, faleceu aos 
42 anos de idade. Era solteira e 
deixa o fi lho Felipe. Foi sepultada 
no dia 19/08/2020, às 16:30, sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João 
Batista.

ANTÔNIO VINHATICO DE CAR-
VALHO, faleceu aos 59 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 19/08/2020, às 14:30, 
saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério São João Batista.

EMÍLIO CARLOS OLIVEIRA 
IBRAHIM, faleceu aos 58 anos 
de idade. Era divorciado da Sra. 
Vanda Malachias Ibrahim e deixa 
os filhos Thiago Manoel, Felipe 
e Lucas. Foi sepultado no dia 
19/08/2020, às 17:30, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim 
da Paz para o mesmo cemitério.

CRISTIANO MACEDO, faleceu 
aos 92 anos de idade. Era viúvo e 
deixa as fi lhas Elizabeth, Eunice, 
Edna, Ercilia, Erika e Elis. Foi 
sepultado no dia 19/08/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
municipal de Nova Granada para o 
mesmo cemitério.

  FALECIMENTOS

SISTEMA PENAL

Cláudio LAHOS

CDP faz 192 videochamadas por 
semana; reclamação é pouco tempo
“Só dá tempo de perguntar: 

oi filho, como você está? Eu te 
amo”. Cinco minutos. Esse é 
o tempo que a dona de casa 
rio-pretense, de 43 anos, que 
não vê o filho de 26 anos 
pessoalmente há seis meses, 
preso em Presidente Bernar-
des, tem para falar com ele 
numa rápida sessão virtual que 
a  Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP) implantou 
para que familiares e detentos 
possam ter contato durante a 
suspensão das visitas.

O filho dela foi preso por 
tráfico, há cerca de um ano, no 
bairro Santo Antônio e, após o 
flagrante, passou por audiência 
de custódia. Hoje, ele cumpre 
pena no presídio a cerac de 
300 quilômetros distante da 
família. A mãe reclama que 
além de a duração da ligação 
ser curta, não há um cronogra-
ma para que ela saiba quando 
poderá voltar a ver e falar com 
o filho através da videochama-
da. “Falei com ele há 15 dias. 
Não avisaram, me ligaram, 
de vídeo e eu nem esperava. 
Agora, só Deus sabe quando 
será a próxima vez”, diz.

Na opinião da dona de 
casa, a suspensão temporária 
das visitas presenciais, que 
ocorreu desde o início da pan-
demia, é necessária. Segundo 
ela, o filho tem diabetes e 
problemas respiratórios, e as 
visitas poderiam intensificar 
a transmissão do vírus dentro 
do presídio.

“Prefiro saber que ele está 
bem lá a poder abraçá-lo e 
beijá-lo e nunca mais vê-lo. Só 
poderiam nos avisar quando 
poderemos falar com eles que 
estão presos”.

A SAP iniciou o Projeto 
Conexão Familiar - Visita Vir-
tual, em 25 de julho em to-
das as 176 unidades desta 
Secretaria. Em Rio Preto, só 
no CDP (Centro de Detenção 
Provisória), que atualmente 
possui  871 presos, 27 a mais 
do que a capacidade máxima, 
são cerca de  190 detentos 
que podem fazer uso da video-
chamada por final de semana.

Isso porque, de acordo 
com a secretaria, os dias de 
visita virtual são sempre aos 
sábados e domingos, das 8h 
às 16h, ou seja, por hora, no 

máximo 12 deles têm acesso 
ao direito de ter contato com 
seus familiares.

O objetivo do projeto é mi-
nimizar os efeitos do isola-
mento com a manutenção dos 
laços familiares dos presos e, 
segundo a SAP, a iniciativa é 
emergencial e temporária em 
razão das restrições impostas 
pela pandemia de Covid-19.

Em nota, a Secretaria in-
formou que “o tempo da visita 
virtual foi definido consideran-
do-se experiências de outros 
estados e para contemplar 
o maior número de famílias 
possível, com 5 minutos de du-
ração. O período será avaliado 
permanentemente e ajustado, 
a maior, em face da demanda 
existente”, garantiu. “Trata-se 
de medida de caráter temporá-
rio para proteção da saúde da 
população presa”.

Como visitar virtualmente - 
para ter acesso a visita virtual, é 
preciso ser cadastrado no rol de 
visita do detento. Crianças devi-
damente cadastradas e acom-
panhadas pelo representante 
podem participar. A visita virtual 
é acompanhada um agente de 
segurança, que confere se os 
participantes são efetivamente 
pessoas cadastradas.

Ainda segundo a SAP, as 
visitas virtuais são, sim, agen-
dadas. “Os procedimentos para 
esse trabalho estão seguindo 
rigorosamente o estabelecido 
pelo manual da Pasta, que 
consiste no agendamento vir-
tual pelos visitantes pelo site 
https://agendamentovirtual.
sap.sp.gov.br/. Após o cadas-
tro, os servidores das unidades 
realizam o agendamento das 
visitas virtuais, informando a 
data e horário, igualmente, o 
link do convite do aplicativo, 
ou ainda, o motivo caso seja 
negada a solicitação por parte 
do reeducando”, finaliza a nota.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Operador de caixa é preso por tráfico

A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu um opera-
dor de caixa, de 18 anos, 
em flagrante por tráfico 
de drogas, no bairro Solo 
Sagrado, nesta quarta-feira 
(18).

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, a 
PM percebeu que o jovem 
estava mexendo em algo 
no pé de uma árvore e, ao 
perceber a presença dos 
policiais, tentou disfarçar 
e saiu do local, mas foi 
detido.

Em revista, foi encontra-
da uma porção de cocaína 
e R$ 80. Questionado, 
ele disse que a droga que 
era para consumo próprio. 
Já próximo à árvore, a 
PM encontrou uma sacola 
plástica contendo outras 

39 porções da mesma dro-
ga. Ele negou que a sacola 
era dele.

Encaminhado à Central 

Tatiana PIRES

de Flagrantes, o operador 
de caixas foi preso e per-
manece à disposição da 
Justiça.

FLAGRANTE

Autônomo bate veículo 
na BR e bafômetro 
acusa embriaguez

Um autônomo de 31 anos 
foi detido pela Polícia Rodo-
viária Federal na noite desta 
terça-feira (18). Ele dirigia um 
Ford/Ka e bateu o veículo em 
uma mureta de concreto. O 
teste do bafômetro apontou 
0,99 miligramas de álcool por 
litro de ar expelido.

De acordo com o boletim 
de ocorrência o autônomo 
seguia no sentido Bady Bassitt 
a Rio Preto, quando por volta 
das 20h30, no quilômetro 68, 
perdeu o controle da direção, 
bateu na mureta e o carro fi-
cou virado na via. Em seguida, 
o motorista de uma S10, que 
seguia no mesmo sentido, não 

conseguiu desviar e colidiu 
com o carro.

Ambos motoristas tiveram 
ferimentos leves. Eles foram 
convidados, como de praxe, 
a realizar o teste do bafôme-
tro, sendo que do motorista 
da caminhonete o resultado 
foi negativo e do autônomo 
apontou embriaguez.

Conduzido à Central de 
flagrantes, o autônomo ale-
gou que bebeu uma cerveja 
em seu horário de almoço e 
aceitou fazer exame de sangue 
para a dosagem de alcoole-
mia. Ele foi liberado e o caso, 
registrado como embriaguez 
ao volante e choque, será 
encaminhado ao 3° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

FALSO CRIMEUMA CERVEJINHA

Dona de casa rio-pretense, 
que tem filho preso a 300 
km, usa celular para video 
conferência

Cláudio LAHOS

Traficantes confiscam carro alugado 
por dívida; cliente alega roubo

Um homem de 40 anos 
usuário de drogas trocou o 
carro alugado, um Chevrolet 
Onix, em um ponto de venda 
de entorpecente no bairro 
João Paulo II. Para tentar rea-
ver o veículo, ele ligou para a 
o telefone de emergência da 
Polícia Militar e disse que havia 
sido roubado por uma mulher 
armada.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a PM localizou 
o carro e, no momento, uma 
faxineira, de 25 anos, estava 
tentando sair pelo vidro. Um 
homem estava ajudando-a. Os 
policiais os revistaram e nada 

de ilícito foi encontrado com a 
dupla e nem dentro do veículo.

A faxineira alegou que tinha 
alugado o carro por R$ 450 na 
última sexta-feira (14) e o de-
volveria na próxima sexta-feira 
(21). Já o homem disse que 
só a conhecia e, como estava 
passando pelo local, foi ajudá-
-la. Em relação à chave e do-
cumentos do veículo a mulher 
não soube informar.

Encaminhados à Central de 
Flagrantes, o homem e a mu-
lher repetiram a versão dada a 
PM. Ele disse desconhecer a 
origem do carro e estava ape-
nas ajudando a amiga. A faxi-
neira afirmou que havia alugado 
o carro, negou ser traficante e 

Tatiana PIRES

que o veículo tenha sido penho-
rado em sua “biqueira”.

Já o dono do veículo confes-
sou ao delegado de plantão que 
é viciado em crack e que não 
foi roubado. Ele disse que ligou 
para o Copom (Centro de Ope-
rações da Polícia Militar) com 
a intenção de reaver o carro, 
que havia “penhorado em uma 
biqueira”, localizada no bairro 
João Paulo II. 

Acusou a faxineira de ser 
traficante, que havia penhorado 
o veículo na “biqueira” dela e 
do marido. Também afirmou 
que tinha sido obrigado a ficar 
no local e só conseguiu fugir 
nesta terça-feira (18), quando 
ligou para a PM por ter receio 
de que os donos da “biqueira” 
sumissem com o carro que é 
alugado.

A mulher do usuário de dro-
gas já havia registrado boletim 
de ocorrência que seu marido 
e o carro haviam desaparecido.

Após serem ouvidos, os três 
foram liberados. Registrado 
como comunicação falsa de 
crime, localização / apreensão 
de veículo, encontro de pessoa 
e drogas sem autorização ou em 
desacordo, o caso será inves-
tigado pelo 3º Distrito Policial.

Cláudio LAHOS
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O isolamento social devido a pandemia da CO-
VID-19 está se prolongando. Desde março, não 
conseguimos ir às academias e desta forma a prá-
tica regular de atividades físicas sofreu um prejuízo 
considerável. Estatísticas recentes apontam que a 
prevalência de sobrepeso e obesidade aumentou em 
todo o país durante a pandemia.

Neste panorama confuso que estamos vivendo, as 
queixas de dores nas pernas e inchaço nas pernas 
e nos pés aumentou exponencialmente, obrigando 
muitas pessoas a procurarem auxílio médico. Em 
especial no público feminino, a presença de reten-
ção líquida devido ao inchaço nas pernas causa um 
constrangimento clínico e estético indiscutível.

Existem diversas etiologias para o inchaço nos 
membros inferiores, entre elas, condições clínicas 
relevantes que não devem ser menosprezadas. In-
suficiência renal, insuficiência cardíaca, trombose 
venosa profunda e alterações na glândula tireoide 
representam entidades clínicas que evoluem com 
inchaço nas pernas e cujo tratamento exige avaliação 
médica e acompanhamento clínico semanal.

A principal causa de inchaço nas pernas, sem dúvi-
da, está associada a trombose venosa profunda, que 
caracteriza-se pela obstrução do retorno venoso por 
um coágulo de sangue. Tradicionalmente, o seden-
tarismo, a obesidade, o pós-operatório de cirurgias 
de grande porte (oncológicas, plásticas, ortopédicas 
e bariátricas) e a predisposição genética constituem 
importantes fatores de risco para a trombose venosa 
profunda. A trombose venosa profunda, quando não 
diagnosticada, pode evoluir com embolia pulmonar, 
que constitui uma patologia grave, com necessida-
de de internação hospitalar em unidade de terapia 
intensiva.

A melhor forma de avaliar o motivo pelo qual está 
ocorrendo o acúmulo de líquido nas pernas é realizan-
do o Doppler Vascular. O ultrassom Doppler venoso é 
eficaz no diagnóstico da trombose venosa profunda 
e permite avaliar o motivo pelo qual o inchaço nas 
pernas está se perpetuando, seja porque existe trom-
bose seja porque a veia safena está apresentando 
refluxo e sinais de incompetência.

Durante a pandemia, a restrição domiciliar contri-
bui para a maior retenção líquidas nas pernas e para 
a piora do inchaço nos pés. Como evitá-los?

Reduza o consumo de refrigerantes e bebidas 
alcoólicas;

Evite adicionar sal em excesso nos alimentos;
Mantenha a prática de exercícios físicos (corrida, 

caminhada, esteira, caminhada);
Realize sessões semanais de drenagem linfática;
Mantenha contato próximo com o cirurgião vas-

cular;
Utilize medicações flebotônicas, sob orientação 

médica;
Sempre que possível, faça uso de meias elásticas 

para compressão.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, especia-
lista nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradio-
logia e Cirurgia Endovascular e coordenador do 
curso de Medicina da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago)

Evitando o inchaço 
nas pernas durante a 

pandemia
Divulgação

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
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Shopping lança guia 
de compras digital

Com o objetivo de somar 
o plano de reabertura do Rio-
preto Shopping, o centro de 
compras lançou nesta semana 
um Guia de Compras Digital, 
incentivando os clientes a uma 
nova forma de consumo, mais 
rápida, prática e segura. 

O Guia, disponível no site 
(www.riopretoshopping.com.br) 
e no aplicativo do Riopreto Sho-
pping, conta com o contato de 
todas as lojas com a orientação 
direta dos vendedores para os 
clientes via Whatsapp.

Desta forma, clientes po-
dem antecipar o que pretende 
comprar, tirar dúvidas, verificar 
se o produto está disponível e 
até mesmo já deixar separado 
para você comprar de forma 
presencial na loja ou delivery, 
tendo o produto entregue na 
sua casa com segurança e de-
vidamente higienizado.

As lojas das praças de ali-
mentação estão atendendo por 
meio dos principais aplicativos 
de entrega.

Reabertura-  O Riopreto 
Shoppigng está funcionando 
seguindo todas as normas do 
Decreto Municipal e Estadual. 
Em sua reabertura, o centro de 
compras lançou o Manual do 
Cliente, que conta com infor-
mações de prevenção adotadas 
pelas lojas, além de detalhar 
todo o plano de contingência 
como: dispensers de álcool 
em gel em pontos estratégi-
cos; comunicação visual com 
placas e adesivos alertando a 
necessidade de distanciamento 
mínimo de dois metros; tapetes 
higienizadores; equipe altamen-
te treinada para a retomada 
das atividades, com seguranças 
verificando a temperatura em 
todas as entradas do shopping; 
e bebedouros desligados por 
tempo indeterminado.

Da REDAÇÃO

TAXA ALTA

Nesta quarta-feira (19), 
Rio Preto ultrapassou a 
marca de 11 mil pacientes 
curados da Covid-19. Ao 
todo, são 11.015 pessoas 
consideradas recuperadas 
da doença,

sendo que na última 
atualização eram 10.492 

Rio Preto tem mais de 11 mil curados
curados. De acordo com os 
dados divulgados pela Se-
cretaria de Saúde, também 
foram registradas mais 
sete morte, somando 352 
vítimas.

Com as atualizações, 
o município contabiliza 
14.169 moradores infec-
tados. Desse total, 1.585 
profissionais da saúde 
foram contaminados pelo 

novo coronavírus. O coe-
ficiente de incidência da 
doença é de 3.075 casos 
para cada 100 mil habi-
tantes.

Desde o início da pan-
demia, em março, 66.264 
pacientes foram atendidos 
com estado gripal. Deste 
total, 54.478 colheram 
material genético e 40.309 
testaram negativo.

Ao todo, 1.580 mora-
dores tiveram Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e precisaram de in-
ternação. Atualmente, 387 
pessoas estão internadas 
com sintomas de SRAG, 
incluindo casos suspeitos 
e confirmados de Covi-19, 
sendo 146 em leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) e 241 em enfermaria.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Ocupação em 78%, mas Saúde descarta novos leitos

A região de Rio Preto apre-
sentou uma taxa de ocupação 
de leitos de 78,6% nesta 
quarta-feira (19), segundo 
o Departamento Regional 
de Saúde (DRS). O número 
representa uma leve queda 
em comparação com o dia 
anterior, quando estava com 
78,9%. Para avançar para 
fase amarela do Plano SP 
ainda nesta semana, a região 
terá que atingir uma taxa 
de ocupação de no máximo 

75%.
Por meio de nota, a Secre-

taria de Saúde de Rio Preto 
descartou abrir mais leitos 
para garantir uma possível 
mudança de fase. “O muni-
cípio abrirá leitos conforme a 
necessidade. Por ora, os leitos 
estão atendendo a demanda”, 
diz a nota.

A cidade conta com 108 
leitos de UTI e 174 leitos de 
enfermaria para tratamento 
de pacientes com Covid-19, 
sendo exclusivos para resi-
dentes de Rio Preto pelo SUS. 

Esses leitos estão divididos 
entre Santa Casa, Hospital 
de Base, Jaci, UPA Jaguaré, 
Santo Antônio, UPA Tangará 
e UBS Anchieta. Na rede 
privada são 64 leitos de UTI e 
113 de enfermaria. No total, 
o município conta 458 leitos.

Um dos principais destinos 
dos rio-pretenses diagnostica-
dos com coronavírus, a Santa 
Casa apresentou mais uma 
vez uma taxa de ocupação 
de 100% nos leitos de UTI. A 
enfermaria está com 74% de 
leitos ocupados. De acordo 

com o boletim divulgado pela 
instituição, são 80 pacientes 
internados, sendo 38 na UTI e 
42 na enfermaria. Destes, 16 
ainda aguardam resultado do 
teste para Covid-19.

No Hospital de Base, são 
232 pacientes internados, 
sendo 120 na enfermaria e 
112 na UTI. Foram 15 altas 
hospitalares e três óbitos con-
firmados durante a terça-feira 
(18). No Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) são 12 
pacientes internados, sendo 
11 na enfermaria e um na UTI.

Vinicius LIMA

Saúde descarta abrir
novos leitos para reduzir 
nível de ocupação
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Roberto
 Toledo

TEM GENTE QUE SÓ VAI SE DAR CONTA DA GRAVIDADE DO CORONA VÍRUS 
DEPOIS QUE PERDER O FILHO, PAI, MÃE E ESPOSA, MARIDO, TIOS E AMIGOS. 

ATÉ LÁ A IGNORANCIA SEGUIRÁ NO COMANDO! Sorria, beba muita água e seja 
feliz!

COM UMA FESTA Cigana 
para um pequeno grupinho de 
amigos a psicóloga Juliana Bor-
toluzzo, que há anos residiu em 
Rio Preto, brindou aniversário 
em seu apartamento no Rio de 
Janeiro. O fotógrafo Lelo Freitas 
foi curtir a noite festiva e passar 
temporada de férias na cidade 
maravilhosa.

 A MÉDICA BEATRIZ Noelma 
Antunes esposa do também 
médico Edilberto Araújo, come-
çou a segunda-feira, com nova 
idade e, recebendo os cumpri-
mentos de amigos e familiares.

 É OFICIAL. O prefeito Edinho 
Araújo ainda não fez o discur-
so pra lançar sua campanha 
a reeleição, mas já acertou 
com a COMUNIC pra cuidar 
das imagens e áudios para os 
programas de televisão e rádio. 
A Agência PREVIEW do Saulo 
Nunes, vai trabalhar em fatos 
mais intimistas do candidato.

O DEMOCRATAS, partido 
do vice-governador Rodrigo 
Garcia, já tem chapa pronta de 
vereadores para disputar as 
eleições deste ano, aguardando 
uma “boa nova” para quando 
Setembro chegar.

DR. PAULO BOTTURA Filho 
e Lidiani, mais os fi lhos Julia 
e Leonardo, passaram o fi nal 
de semana em clima de muita 
diversão curtindo a natureza na 
Fazenda em Água Clara (MS).

PAULO ROBERTO Polotto, 
engenheiro, e a Dra. Rosiley 
Cosenza Dourado foram os 
aniversariantes de ontem. Pa-
rabéns da coluna. 

PRISCILLA GARCIA Ribeiro 
Alves, mais o marido e as fi lho-
tas curtiram o fi nal de semana 
no maravilhoso Clara Resort 
Ibiúna, na cidade de Ibiúna.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Outra norma 
O Tribunal Superior Eleitoral 
acaba de rejeitar o pedido 
de punição por abuso de 
poder religioso nas eleições. 
Padres e Pastores vão poder 
“fazer misturar as preleções 
de fé com orientações de 
boa conduta dos políticos. O 
chamado “quem avisa amigo 
é”. 

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Inaugurada no JK
O dinamismo do mercado imobiliário aliado ao desejo de impactar 
positivamente a vida das pessoas motivaram a reestruturação 
da Impperial Empreendimentos, que agora faz parte do Grupo 
Impper ao lado da ImpperVendas e da ImpperTech. Para marcar 
esta nova fase, foi inaugurada na última sexta-feira, 14 de 
agosto, a sede do Grupo Impper no edifício JK Avenue, em São 
José do Rio Preto, em um evento híbrido através do qual os 
diretores puderam apresentar virtualmente o novo espaço e os 
projetos para 2020 e 2021 aos colaboradores, que trabalham 
em regime home office desde o início da pandemia do Covid-19.

DiáriodoBob
Botando reparo! É difícil a gente encontrar pelas ruas da 

cidade um policial civil/militar/rodoviário, ou mesmo um integran-
te da Guarda Municipal, barbudo, com bigode e com o coturno 
sujo. É de lei isso? Ou os caras combinaram o “rito” por conta 
própria? Filosofia barata! O ruim de ser alguém que presta, é 
que ninguém gosta. Carteiros irados. Os serviços dos Correios 
estão inexpressivos e recebendo criticas dos usuários. Pelas 
redes sociais o aviso da greve em curso,  vem acompanhado 
do texto: “Correios anuncia greve e pega de surpresa quem não 
sabia que eles estavam trabalhando”. Voto vencido. Não cus-
ta nada avisar aos ALUADOS que o último dia para registro de 
candidaturas às eleições municipais será 16 de setembro. Ou 
seja: daqui há menos de um mês, todas as peças estarão bem 
postas no tabuleiro. Hoje, um partido com muitas estrelas é o 
MDB e nem poderia ser diferente: é o ninho do prefeito Edinho. 
Não veio em vão! Tem gente que prefere acreditar que a visita 
de Marco Vinholi, alto DIGNATÁRIO do PSDB e um dos Duques 
de Doria, tenha sido para tratar de questões meramente admi-
nistrativas. O Velho Ranzinza tem certeza que conciliação ao 
molho branco foi o prato do dia servido. Vai ou não vai? Val-
domiro Lopes  diz que vai, mas, não demonstra estar indo. Seu 
séquito fiel está com o coração na mão. Tem gente que já está 
dando razão para aqueles que se bandearam antes do tempo 
para outro suserano (aquele que tem domínio sobre um feudo 
de que dependiam outros feudos). Dizem que é Bíblico! Diante 
dos candidatos que postulam passar o dia inteiro e pedaço da 
noite, no 8º andar da prefeitura municipal, (se é que o prefeito 
Edinho vai deixar) é sabido que, nas apostas que aparecem no 
“Senadinho” sempre recaem numa polarização entre Edinho e 
a Coronel Helena. Mas, o vaticínio era feito antes de anuncia-
da oficialmente a candidatura do Renato Pupo pelos Tucanos. 
Livre e desimpedido. Acácio Roberto de Mello, termina o seu 
mandato como Delegado do Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo, representando a cidade de São José 
do Rio Preto e região. Deixa o cargo com aplausos dos colegas 
contabilistas. Não é por acaso que Acácio permaneceu no cargo 
durante doze anos marcados por muito trabalho e conquistas para 
ajudar a classe da qual faz parte chegando a marca de seis mil 
atendimentos de colegas do setor. Ponto e basta!   

Artesãos 
Tradicionais
Focada em apoiar artesãos 
tradicionais de todo o território 
nacional, a organização Artesol 
vai lançar o leilão virtual na 
plataforma Iarremate.com 
com o leiloeiro Aloísio Cravo 
nesta quinta-feira, dia 20. 
Nessa edição, que acontece 
pela primeira vez de forma 
virtual, o evento contará com 
peças de arte popular, arte 
contemporânea e objetos de 
design criados exclusivamente 
para o leilão, que está sob 
a curadoria de Edna Pontes, 
Thomas Baccaro e Waldick 
Jatobá.

Leilão Artesol 2020
O tradicional Leilão de Arte 
Popular, realizado anualmente 
em parceria com o Grupo 
Iguatemi para arrecadação de 
fundos da organização, será 
promovido pela primeira vez 
de forma virtual, através da 
plataforma Iarremate.com, 
a colaboração do leiloeiro 
Aloísio Cravo. Os curadores 
são: EDNA PONTES, THOMAS 
BACCARO E WALDICK JATOBÁ. 
Entre os artistas que terão 
obras no leilão estão CARLITO 
CARVALHOSA, TONICO LEMOS 
AUAD, SIL E NOEMISIA.

Os médicos 
Kassey 

Vasconcelos 
e Leandro 

Freitas 
Colturato. 

Foto de 
Luizinho 
Bueno

A médica Eliana Migliorini Mustafa, sempre de bem 
com a vida

Casacos e botas
Previsão do tempo. O serviço 
de meteorologia manda avisar 
que os casacos de pelúcia, as 
botas e calças de couro devem 
deixar os guarda roupas para 
dar um passeio neste fim de 
semana. Previsão de frio é 
forte!

Prazo esticado
O Tribunal Superior Eleitoral 
a p r o v o u ,  n a  s e s s ã o 
administrativa, resolução por 
meio da qual “promove ajustes 
normativos nas resoluções 
a p l i c á v e i s  à s  e l e i ç õ e s 
municipais de 2020. As contas 
bancarias para Doações de 
Campanha, poderão ser feitas 
até o dia 26 de setembro. Era 
até o dia 15 passado.
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1638
(De 20 de agosto de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à se-
nhora NILZA APARECIDA FIORAMONTI MÉSSICI, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Administrador Hospitalar, 
nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0296/08/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/08/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1639

(De 20 de agosto de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à se-
nhora JOSELINA CRISTINA PRATES, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0297/08/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/08/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1640
(De 20 de agosto de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora VALÉRIA SIMÃO AMADEU, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 

do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0298/08/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/08/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: S A A BARUFI EPP
EMPENHO 14058/20
CONTRATADA: P S COMPANY COMERCIO DE ELETRONI-
COS LTDA
EMPENHO 14067/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
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
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VA-
REJISTA LTDA EPP
EMPENHO 12999/20
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 do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO 
Despacho Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade Nº 09/20
Contratada: Consórcio Riopretrans
Objeto: Aquisição de 5.000 créditos de vale transporte ur-
bano para uso da população atendida pela proteção social 
especial. Fundamento: Art. 25, I da L.F 8.666/93. SMAS. 
Patrícia L. R. Bernussi
DESPACHO 
Despacho Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade Nº 10/20
Contratada: Consórcio Riopretrans
Objeto: Aquisição de 5.000 créditos de vale transporte urba-
no para uso da população atendida pela proteção social bá-
sica. Fundamento: Art. 25, I da L.F 8.666/93. SMAS. Patrícia 
L. R. Bernussi
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 06/19; Contrato: COC/0011/19
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 7,052745118992289% e fi ca suprimi-
do em aproximadamente 1,517371051773876%, ambos do 
valor inicial do contrato supramencionado. SMO. Sergio A. 
Issas.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 22/19; Contrato: TOP/0043/19
Contratada: Construtora JLK Souza Ltda ME
Nos termos do art. 57, II, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2020
ATA Nº 0623/20
CONTRATADA: ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELE-
TRICOS
OBJETO: Fornecimento de lâmpadas e reatores para Depto 
de Iluminação Pública – Valores Unitários – Item 04 – 

R$23,30; Item 05 – R$24,90; Item 06 – R$27,50; Item 07 – 
R$20,80 – SMO – Sérgio Astolfo Issas – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0624/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 03 – R$9,800 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0625/20
CONTRATADA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 06 – R$6,280; Item 
14 – R$0,138 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 14427/2020
CONTRATO Nº: DPL/0050/20
CONTRATADA: GILBERTO ALVES DE SOUZA 
02661321462. 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e assistência técnica nos aparelhos de ar condicionado 
da Radio Educativa FM e Sala de Abrigo do Transmissor 
- SMCS – Josiane Amoriele - Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$7.920,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a favor de: Construtora Rio Obras Com. De Mate-
riais para Construção Eireli. Sueli Petronília Amâncio Costa 
- Sec. Mun. de Educação 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA ADRIELLE CAROLINE 
AMARAL ESQ. AV. PEDRO PERLE), CONFORME PLANI-
LHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINAN-
CEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – 
SEC. MUN. SAÚDE. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte inte-
grante do instrumento convocatório, sendo válido para todos 
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, 
a disposição dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – 
Diretor de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
  AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
JOÃO PAULO II (RUA BECHARA JORGE HAGE ESQ. RUA 
NILSON CASADO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMEN-
TÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e ME-
MORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. 
SAÚDE. Informamos que foram disponibilizados esclareci-
mentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte 
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte integrante do 
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos 
legais o documento original encartado nos autos, a disposi-
ção dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da C.M.L.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
268/2020 – PROCESSO Nº 12.334/2020 
Objeto: Aquisição de equipamento para demarcação viária 
horizontal. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 21/08/2020 às 15:30hs 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
20 de agosto de 2020

para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – 
Pregoeira

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 34.476 DE 19 DE AGOSTO DE 2020

EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) JULIA-
NA FELTRIN, Técnico em Farmácia, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 18 de 
agosto de 2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.668
DE 19 DE AGOSTO 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$ 448.800,00 
(quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos reais), para 
reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 505 R$ 260.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2061.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 130 R$ 3.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.02 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 611 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.02 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 565 R$ 184.300,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1003.4490.51.03 – Obras e instalações
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 AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 247 R$ 190.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.4490.51.01 – Obras e instalações
Ii – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 221 R$ 70.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2057.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 132 R$ 3.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.39.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 451 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.02 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 219 R$ 184.300,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1008.4490.51.03 – Obras e instalações
Art. 3º 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. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 de agosto 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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

Processo Administrativo nº 08/2020: Execução Parcial do 
Contrato. Contratada: COTUCA COMERCIO DE TUBOS 
CATANDUVA LTDA. Pregão Presencial nº 008/2019. Or-
dem de Fornecimento nº 232/2019. Ref.: Processo Ju-
dicial nº 1032457-91.2020.8.26.0576. Tendo em vista o 
determinado nos autos do Processo Judicial nº 1032457-
91.2020.8.26.0576, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda 
Pública de São José do Rio Preto, fi ca suspensa a penali-
dade aplicada a empresa COTUCA COMERCIO DE TUBOS 
CATANDUVA LTDA, nos autos do Processo Administrativo 
nº 08/2020 – Pregão Presencial nº 008/2021 – Ordem de 
Fornecimento nº 232/2019, até decisão defi nitiva ou ulterior. 
S.J.R.P. 17.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente SeMAE.

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVE-
LOPES E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITA-
ÇÃO – CONCORRÊNCIA 04/2020 – PROC. nº 46/2020
Objeto: ”fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de acionamen-
to e remoção do atual conjunto bombeador instalado no poço 
e fornecimento de bombeador reserva”.
As empresas EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E 
FUNDIDOS EIRELI, ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELE-
TROMECÂNICA LTDA, TECNOÁGUA INDÚSTRIA, CO-
MÉRCIO. IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE BOMBAS EIRELI entregaram seus envelopes dentro do 
prazo legal. Foram abertos os envelopes de habilitação e a 
sessão foi encerrada para análise da documentação. Após 
o julgamento, a Comissão designará a data da sessão de 
abertura dos envelopes das propostas comerciais.  S.J.Rio 
Preto 18/08/2020 Sonia M. F. S. Gomes – Presidente da CL. 
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 44/2020
Na publicação do dia 18.08.2020 Onde se lê: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança 
patrimonial armada, desarmada, motorizada, nas unida-
des do SeMAE, localizados na cidade de São José do Rio 
Preto, por um período de 12 meses, Leia-se: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de vigilância patri-
monial eletrônica preventiva sendo os materiais fornecidos 
em comodato e instalados em 110 (cento e dez) unidades do 
SeMAE.
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PORTARIA Nº 52/2020 
Na publicação do dia 15.08.2020 Onde se lê: ELEDIR DE 
MATOS QUEIROZ, Leia-se: ELEDIR QUEIROZ DE MATOS.
S. J. Rio Preto 19.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 143/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRACI OLIMPIO RAMOS - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 141/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: MARISA M HATTORI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 138/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO JOSÉ GONSALES - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 162/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  FM SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE FRIOS 
E LATICÍNIOS EIRELI
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 136/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRMÃOS BALSARINI LTDA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 142/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EUNICE XAVIER CARMELOCI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,132316% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 159/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: PAULO ALBERTO FRESNEDA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 137/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AC CARTA PEIXARIA LTDA 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 156/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GUIDO ÁLVARO DE MENDONÇA RIO 
PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 157/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GERALDO OLIVEIRA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 149/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JOSÉ MOACIR CIACARELI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 150/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO 
PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-

trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 001/2010 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO 
PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 144/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GENOVEVA DO AMARAL CONDI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 139/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JS FIGUEIRA COMERCIO LTDA ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 155/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: VIRGÍLIO TAPARO FILHO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 145/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: CAZZETA FUMOS LTDA- ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 140/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: T N HATTORI RIO PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13126% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 148/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: DANIEL PEREIRA RAMOS - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 151/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 
SJRIO PRETO ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 146/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ADELICE BENEDITA FALEIROS FER-
RARI ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 147/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: L R VELOSO MARQUES ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 152/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  MARILDA SALINA CASACA ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 151/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  ANTONIO JOSÉ ROMERO DA SILVA 
ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,13216% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT

EDITAL N.º 067/2020
18 de agosto de 2020

EMPRESA.: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTO-
RES CENTROCON LTDA
CNPJ:                        02.632.697/0001-49
INSCR. MUN.: 108.167/0
 Notifi camos a empresa supracitada, autuada por 
infração à legislação tributária do ISSQN – Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, a recolher os valores cons-
tantes nos Autos de Infração, abaixo relacionados, ou apre-
sentar defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, conta-
dos a partir do 5º (quinto) dia posterior à data de publicação 
deste edital, sob pena de cobrança executiva, nos termos 
dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, 
com a nova redação dada pelo parágrafo 1º do artigo 77 da 
Lei Complementar Municipal n° 178/2003.
 
1. AINF 04900070970000100032127202064 – capitula-
ção legal: art. 33, §§ 1º-B, 1º-C e 3º da LC Federal 123/2006;
2. AIIM 11-P/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso I, 
alínea “a” da LCM 178/2003. 
3. AIIM 046 OA/2020 – capitulação legal: artigo 73, 
inciso II, alínea “a” da LCM 178/2003.
4. AIIM 050 OA/2020 – capitulação legal: artigo 73, 
inciso II, alínea “a” da LCM 178/2003;
5. AIIM 051 OA/2020 – capitulação legal: artigo 73, 
inciso II, alínea “a” da LCM 178/2003;
6. AIIM 049 OA/2020 – capitulação legal: Artigo 73, 
inciso III, alínea “a” da LCM 178/2003;



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
20 de agosto de 2020

7. AIIM 048 OA/2020 – capitulação legal: artigo 73, 
inciso VII, alínea “b” da LCM 178/2003
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o paga-
mento ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as 
demais condições previstas do artigo 81 da Lei Complemen-
tar Municipal nº 178/2003. Caso opte por apresentar defesa, 
esta deverá ser protocolada na Unidade do Poupatempo, 
situada na Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro, São José 
do Rio Preto – SP.
Em 17/08/2020, no exercício legal de nossa atribuição, 
devidamente autorizado, encerramos, por meio do Termo 
de Encerramento de Fiscalização nº 22/2020, a fi scalização 
da empresa supramencionada, que abrangeu o período de 
01/03/2015 a 07/11/2018. Em razão das irregularidades apu-
radas, foram lavrados os Autos de Infração acima elencados.
Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN, as autuações 
poderão ser refeitas caso surjam fatos novos que modifi -
quem a realidade encontrada.
Informamos que toda a documentação referente ao processo 
que gerou os AIIM’s supracitados encontra-se, sob a guarda 
do fi sco municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada para análise e conhecimento, podendo ser consul-
tada nos dias úteis durante os horários de expediente.

São José do Rio Preto (SP), 17 de agostos de 2020

 
Paulo Márcio Vicentim
Auditor Fiscal Tributário Municipal

Giovanna Perssinotte Abatte Rossi
Auditor Fiscal Tributário Municipal
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

INSPETORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

EDITAL N.º 066/2020
18 de agosto de 2020
EMPRESA: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 
CENTROCON LTDA
CNPJ: 02.632.697/0001-49
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1081670
TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(Lei complementar Nacional Nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006)

A Inspetoria Fiscal Tributária informa que, com fundamento 
no §9º do artigo 3º c/c artigo 13-A, inciso I do Art. 29 e artigo 
33 da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e  do inciso III 
e §1º do artigo 83 da Resolução CGSN nº 140/2018, fi ca a 
pessoa jurídica acima identifi cada excluída do Regime Es-
pecial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Por-
te - SIMPLES NACIONAL, por incorrer na seguinte situação:
- Receita Bruta acumulada em dezembro de 2016 excedeu 
a 20% do limite de receita bruta anual de R$ 3.600.000,00, 
incorrendo na exclusão do Simples Nacional a partir de 
Janeiro/2017.
A exclusão de ofício da microempresa ou empresa de pe-
queno porte se dará a partir do mês seguinte ao da ocor-
rência da situação impeditiva, conforme §9º do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 2006 e inciso I do art. 84 da 
Resolução CGSN nº 140 de 2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar a exclusão da opção 
pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias con-
tados da ciência deste Termo. A impugnação deverá ser diri-
gida ao Diretor da Administração Fiscal e Tributária e deverá 
ser protocolada no Departamento de Controle e Distribuição 
de Protocolo (POUPATEMPO). Decorrido o prazo legal sem 
apresentação de defesa, o Termo de Exclusão do Simples 
Nacional tornar-se-á defi nitivo, nos termos do §4, do Artigo 
83 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018.
São José do Rio Preto, 17 de Agosto de 2020.
 
Giovanna Rossi Perssinotte Abate
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Matrícula: 64.822

  Paulo Marcio Vicentim
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Matrícula: 56.500

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria José Resende da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Auto de Infração (div 31), 
AIIM 21667, vencimento em 02/06/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Ausente”, 
na data 11/08/2020.

São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Silmara Isabel de Souza Salim -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), 
AIIM 21841, vencimento em 23/06/2020 .
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254

� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 11/08/2020.
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CENTRO ODONTOLOGICO MAIS SORRIR 
LTDA 02222/18 2018000329742 AIF-S-G 000002 

FABIO RENATO VALENCA SÃO JOSE DO RIO 
PRETO ME 02715/16 2017000012501 AIF-A-D 0443 

FACCHINI S/A 00700/17 2017000122257 AIF-I-E 517 
FUNDAÇÃO FACULDADE DE REGIONAL DE 
MEDICINA 01047/16 2016000222050 AIF-S-M 0000200 

J E COMERCIAL RIO PRETO ME 01870/18 2018000311825 AIF-S-A 000101 
J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 00679/17 2017000107854 AIF-I-E 635 
SILVA TORRES E CORREIA COMERCIO DE 
AÇAI LTDA ME 00678/17 2017000152291 AIF-A-D 0470 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FACCHINI S/A 00700/17 AIP-M-C 000121 
FUNDAÇÃO FACULDADE DE  REGIONAL DE MEDICINA 01047/16 AIP-S-H 000121 
J E COMERCIAL RIO PRETO ME 01870/18 AIP-S-H 000119 
J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 00679/17 AIP-M-L 00030 
SILVA TORRES E CORREIA COMERCIO DE AÇAI LTDA ME 00678/17 AIP-A-V 0236 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

CENTRO ODONTOLOGICO 
MAIS SORRIR LTDA 02222/18 150 UFESP AIP-S-H 000120 

CIDADE NOVA FESTAS E 
EVENTOS EIRELI ME 00702/17 30 UFESP AIP-A-N 000237 

COMUNIDADE 
SOLIDARIEDADE SOL 00244/18 240 UFESP AIP-S-H 000122 

DPRI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 00697/17 60 UFESP AIP-M-L 000031 

FABIO RENATO VALENCA SÃO 
JOSE DO RIO PRETO ME 02715/16 60 UFESP AIP-A-V 0237 

REIS & MARTINS 
RESTAURANTE EIRELI ME 01836/17 75 UFESP AIP-A-N 000236 

São José do Rio Preto, 20 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
TANABI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 013/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 
013/2020, referente à contratação de locação de softwares 
nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, 
Folha de Pagamentos, Arrecadação/ISS, Saúde, Assistência 
Social, Secretaria/Protocolo, Controle Interno, Biblioteca e 
Ensino e Suporte Técnico. O recebimento e abertura dos 
envelopes ocorrerão no dia 02 de setembro de 2020 às 
09:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, 
em 19 de agosto de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 11/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para “Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de treinamento e capacitação dos servidores da 
saúde”, para a empresa WILLIAN ADEMIR LETICE, inscrita 
no CNPJ sob nº 26.501.651/0001-59, localizada na Sete de 
Setembro, 98, Boa Esperança do Sul – SP, CEP: 14.930-00, 
no VALOR GLOBAL R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Monte Aprazível, 19 de agosto de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 30/2020. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de internet via 
fi bra óptica, ou radio, conforme termo de referencia do Anexo 
I. Sessão de  (Entrega de envelopes, credenciamento e ne-
gociação): Dia 01/09/2020, 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, 
19 de agosto de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 20/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 17/2020, DO TIPO 
MENOR PREÇO, PARA AQUISIÇAO DE UMA AMBULAN-

CIA DE SIMPLES REMOÇAO, CONFORME DESCRITO 
EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDE-
REÇO ELETRONICO, ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO 
CARLOS FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRAS-
SOLANDIA 18 DE AGOSTO DE 2020.

SINDICATO DO COMERCIO VAREJOSTA DE SÃO 
JOSE DO RIO PRETO, INCRITO NO CNPJ SOB O Nº 

60.005.881/0001-65, LOCALIZADO NA RUA BERNAR-
DINO DE CAMPOS, 2976 – SALA 502 – CENTRO – SÃO 

JOSE DO RIO PRETO - SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da entidade supra, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto, bem como nos termos do 
artigo 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que as-
segura a realização de assembleias por meios eletrônicos, 
convoca todos os integrantes da categoria econômica re-
presentada para participarem da Assembleia Extraordinária, 
a ser realizada no dia 25 de agosto de 2020, às 10 horas, 
de modo virtual, cujo link de acesso será disponibilizado 
no site da entidade www.sincomercioriopreto.com.br com 
antecedência de 3 dias de sua realização, a fi m de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Autorização e outorga 
de poderes para negociação coletiva com as entidades 
representativas da categoria profi ssional dos comerciários, 
incluindo celebração de termos de aditamento, em toda sua 
base de representação, nas respectivas datas-bases; 2) 
Autorização e outorga de poderes para negociação coletiva 
com as entidades representativas das categorias profi ssio-
nais diferenciadas, inclusive celebração de termos de adita-
mento, em toda sua base de representação, nas respectivas 
datas-bases; 3) Autorização e outorga de poderes para 
negociação coletiva com a entidade representativa da cate-
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goria profi ssional dos empregados em entidades sindicais do 
comércio, inclusive celebração de termos de aditamento, em 
toda sua base de representação, na respectiva data-base; 4) 
Discussão e aprovação de contribuição de representação da 
categoria econômica. Não havendo, na hora acima indicada, 
número legal de participantes para a instalação dos traba-
lhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada 
em segunda convocação, às 11 horas, com o quorum legal. 
São Jose do Rio Preto-SP, 20 de agosto de 2020 – Ricardo 
Eládio Di Lorenzo Arroyo.

EDITAL 
  
Pelo presente Edital de convocação, o senhor Presidente 
do Sindicato das Indústrias Gráfi cas de São José do Rio 
Preto-SP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
CONVOCA OS SENHORES SÓCIOS DA CATEGORIA 
ECONÔMICA (PATRONAL), para participarem da ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, da entidade, a ser realizada 
no dia 24 de agosto de 2020 (segunda-feira), às 14h00min. 
em primeira convocação ou em segunda convocação, 01 
(uma) hora após a primeira, através da ferramenta “Google 
Meet”, em razão da Pandemia, de modo que os interes-
sados em participar deverão manifestar seu interesse até 
às 14h00min, do dia 24/08/2020, através de e-mail para 
sigrarp@terra.com.br, obedecendo os dispositivos Estatutá-
rios e demais legislações pertinentes, a fi m de deliberarem 
sobre os assuntos constantes da ORDEM DO DIA: 
 
1. Discutir, analisar pauta da CCT. 
2. Aprovar balanço patrimonial, da demonstração 
de resultados, a demonstração de origem e aplicação dos 
recursos, bem como os relatórios gerenciais, referente ao 
exercício fi ndo. 
 
 
São José do Rio Preto/SP, 18 de agosto de 2020 
 
CARLOS ROBERTO AFONSO PRUDENCIO  
Presidente do Sindicato 
 

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
CITAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016302-86.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) FÁBIO MARCELINO DA SILVA, brasileiro, viúvo, autônomo, RG 23.671.865-9, CPF 892.945.051/20 e 
ADRIANO MARCELINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, manobrista, RG 42.886.704-2/SSP/SP, CPF 303.696.668/44, que lhes 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ludmille Cunha Mazzon, alegando em síntese: a autora 
na data de 28/05/2010, adquiriu por contrato particular de compromisso de compra e venda o imóvel da matrícula nº 8.393 do 1º 
CRI desta Comarca, pelo valor total de R$ 98.000,00, tendo pago o valor de R$ 68.000,00, e o saldo remanescente de R$ 
30.000,00 seria pago no ato do registro da transação junto a matrícula. Tinha ciência de que o imóvel era objeto de discussão 
judicial nos autos da ação de arrolamento de bens nº 0035285-34.2007.8.26.0576, em trâmite perante a 2ª Vara de Família e 
sucessões, e da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais, morais e 
lucros cessantes nº 0024748-71.2010.8.26.0576, da 5ª Vara Cível, ambos da Comarca de São José do Rio Preto/SP, ajuizada 
pelo Sr. Sr. Edson Donizete Carlos de Almeida, que foi vitorioso naquela demanda, e foi confirmado o direito deste sobre citado 
imóvel. Com isto, os executados não puderam cumprir a obrigação, incidindo as cláusulas XIII e cláusula XVI do citado contrato, 
devendo a autora ser indenizada no valor pago e demais cominações legais. Que sabe que os Requeridos possuem direitos 
hereditários sobre imóveis objetos de inventario e pretende o arresto do quinhão que pertence aos Requeridos. Deu-se à 
presente causa o valor de R$ 170.247,93. Encontrando-se os Requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada nas fls. 
674 a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. 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 09 de junho de 2020. K -24e25/07

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1025064-52.2019.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo De Moraes Sabbag, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bom 
Dia Rio Preto Comunicações LTDA ME, CNPJ 22.767.769/0001-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Novo Interior Comunicações Ltda. e outros, alegando em síntese: “A empresa ré copiou e sem autorização, 
inúmeras matérias jornalísticas criadas, editadas e divulgadas pelas empresas autoras junto ao Portal de Notícias G1 logo após 
as matérias serem publicadas, noticiando o mesmo fato, com mesmo conteúdo e imagens, como se a reportagem copiada sua de 
sua autoria, sem fazer menção expressa da fonte de onde extraída, fraudando direitos autorais e o trabalho intelectual dos 
profissionais da empresa autora. Foi requerido a TOTAL PROCEDÊNCIA da ação para o fim de reconhecer a existência do plágio, 
além de condenar a requerida em obrigação de não fazer, consistente em dever de abster-se de plagiar as matérias; indenizar as 
requerentes pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 por cada matéria plagiada, com juros e correção monetária a 
partir da data em que a requerida publicou as matérias plagiadas; pagar danos morais às empresas autoras no valor equivalente a 
20 salários mínimos para cada uma das empresas autoras que tiveram suas matérias plagiadas, totalizando 60 (sessenta) 
salários mínimos, e; condenação da empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 
honorários advocatícios a serem arbitrados”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. K-24e25/07

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 27ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
18 de agosto de 2020.
Ver. Anderson Branco
01. 990/20: de congratulações com a empresa Rio Preto 
Piscina, pelos 20 anos de pleno funcionamento, comemo-
rados no domingo dia 16 de agosto, e pelos excelentes 
serviços prestados em nossa cidade;
02. 1015/20: de congratulações com a Igreja MIR Chur-
ch, Ministério Internacional da Reconciliação, pelos serviços 
prestados na área espiritual e social à população de nossa 
cidade;

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
03. 1009/20: de congratulações com a loja Juninho Veí-
culos, pelos excelentes serviços prestados aos seus clien-
tes e amigos e que muito agrega ao crescimento da nossa 
cidade de São José do Rio Preto;
04. 1011/20: com o Restaurante Di Casa – Self Service 
e Marmitaria, pelos excelentes serviços prestados aos seus 
clientes e amigos e que muito agrega ao crescimento da 
nossa cidade;
05. 1012/20: de congratulações com a empresa Orteco 
– A.G.C Serviço de Digitação Ltda, pelos excelentes serviços 
prestados aos seus clientes e amigos e que muito agrega ao 
crescimento da nossa cidade;
06. 1013/20: de congratulações com o Ateliê Bella 
Infancy, representado por Rubia Raquel de Carvalho, pelos 
excelentes serviços prestados às suas clientes e amigas e 
que muito agrega ao crescimento da nossa cidade;
07. 1014/20: ao Comandante da Polícia Militar, para que 
seja intensifi cado o patrulhamento ostensivo no Bairro Vila 
Toninho;

Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto
08. 999/20: de aplausos e reconhecimento à Senhora 
Edna Carla Stradioto, pelo lançamento da revista digital 
“Artrilha”, com a proposta de oportunizar negócios a artistas 
visuais brasileiros;
09. 1000/20: de congratulações ao Dr. Sergio Clemen-
tino, Promotor de Justiça, pelo artigo “Platô”, publicado na 
coluna Painel de Ideias do jornal Diário da Região;
10. 1002/20: de congratulações aos amigos “Tonny & 
Kleber”, pela linda homenagem aos profi ssionais de saúde, 
com o clipe “Minha Oração”, lançado nesta última semana 

em forma de single;

Ver. Jorge Menezes
11. 985/20: requer, ao Governador do Estado de São 
Paulo, Exmo. Sr. João Dória, através da Secretaria de Segu-
rança Pública, que tome providências para impedir a demis-
são e/ou expulsão injusta de profi ssionais da categoria;

Ver. Marco Rillo
12. 1017/20: de congratulações com a Dr.ª Suzana 
Margareth Ajeje Lobo, médica intensivista, presidente da 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira, chefe da UTI do 
Hospital de Base de Rio Preto, pela brilhante entrevista con-
cedida à TV Câmara no dia 10 de agosto de 2020, durante o 
programa “Informativo Coronavírus”, sobre questionamentos 
relacionados à Pandemia provocada pela COVID 19, causa-
da pelo Coronavírus;

13. 1018/20: de congratulações com a Dr.ª Amália Tieco 
R. Sabbag, Diretora Administrativa do Hospital de Base, 
pela brilhante entrevista concedida à TV Câmara no dia 10 
de agosto de 2020, durante o programa “Informativo Coro-
navírus”, sobre questionamentos relacionados à Pandemia 
provocada pela COVID 19, causada pelo Coronavírus;

Ver. Paulo Pauléra 
14. 984/20: de congratulação com a FM Diário, que com-
pleta 32 anos de transmissão chegando a 120 municípios da 
região;
15. 1004/20: de congratulação com a Orquestra Sinfôni-
ca de São José do Rio Preto e com os cantores Gui Fernan-
des, Danilo Cuiabano, Tonny & Kleber, Nenê e Marinês e, 
Joan Neto e Daniel, pela realização da Live “Papai Show” em 
prol da Instituição Comunidade Missão Rainha da Paz;
16. 1006/20: de congratulação com o fotógrafo e jorna-
lista Santiago Garcia, pelo projeto “29 Almas Mais uma” que 
traduz através das fotografi as a conscientização da socieda-
de sobre a importância da adoção de animais em situação 
de rua;

Ver. Renato Pupo 
17. 995/20: de congratulações com os estagiários, cuja 
data é comemorada anualmente em 18 de agosto;
18. 996/20: de congratulações com os ciclistas, cuja 
data é comemorada anualmente em 19 de agosto;
19. 997/20: de congratulações com os maçons pelo “Dia 
Municipal do Maçom”, que será comemorado no dia 20 de 
agosto;
20.998/20: de congratulações pelo “Dia do Soldado”, cuja 
comemoração se dá em 25 de agosto de cada ano.

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:

CAIO TÚLIO MIRANDA CURY e DAMARIS SPRITA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de sub esta-
ção, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
17 de janeiro de 1987, fi lho de JOSÉ TADEU ALVES CURY 
e de MARIA JOSÉ MIRANDA CURY. Ela, de nacionalidade 
brasileira, dentista, solteira, nascida em ESTRELA D'OES-
TE, SP, no dia 12 de fevereiro de 1992, fi lha de BALDUINO 
APARECIDO DA SILVA e de TERESA APARECIDA SPRITA 
DA SILVA. 

MARCOS VINÍCIUS HAYASHI PINTO e DANIELA MEDI-
NA LOPES. Ele, de nacionalidade Brasileiro, empresário, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de 
dezembro de 1987, fi lho de MARCOS ANTONIO PINTO e 
de JANE LOURDES HAYASHI PINTO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, servidora pública estadual, divorciada, nascida em 
Presidente Prudente, SP, no dia 15 de novembro de 1982, 

fi lha de DARCY PAULO ROS LOPES e de CREUZA MEDI-
NA LOPES. 

CLAYTON RIBEIRO GONÇALVES e JULIANA ANDRA-
DE CARANDINA. Ele, de nacionalidade brasileira, músico, 
solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia 19 de setembro de 
1981, fi lho de JOSÉ GONÇALVES DA SILVA e de ALADY 
RIBEIRO GONÇALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, viúva, nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de 
janeiro de 1979, fi lha de FRANCISCO SOARES DE ANDRA-
DE e de MARIA DA GLORIA DIAS DE ANDRADE. 

ANGEVAL ANTONIO DE SOUZA e CARMELINDA FREI-
TAS PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, funileiro, 
solteiro, nascido em Wagner, BA, no dia 15 de dezembro de 
1960, fi lho de ARLINDO ANTONIO DE SOUZA e de VIR-
GILIA SOUZA SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
serviços gerais, divorciada, nascida em Sebastião Laran-
jeiras, BA, no dia 21 de agosto de 1967, fi lha de JOAQUIM 
HONORIO PEREIRA e de ALZIRA DE FREITAS. 

DANIEL APARECIDO DOS REIS e MARIA JOSÉ DE GOES 
BARRETO. Ele, de nacionalidade brasileira, açougueiro, sol-
teiro, nascido em Catiguá, SP, no dia 10 de agosto de 1981, 
fi lho de APARECIDO DONIZETI DOS REIS e de CLEUZA 
JOSÉFA DE OLIVEIRA DOS REIS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, nascida em Aracaju, 
SE, no dia 19 de outubro de 1981, fi lha de LUCIVAL DE 
GOES BARRETO. 

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

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

DÊNIS FRANCISCO CARVALHO DE LIMA e GISLAINE 
CRISTINA  DOS SANTOS SILVA SOUZA. Ele, de naciona-
lidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em Apiaí, 
SP, no dia 26 de junho de 1985, fi lho de FRANCISCO JOSÉ 
FÁTIMA DE LIMA e de DENISE DE CARVALHO LIMA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida 
em Jacareí, SP, no dia 25 de abril de 1989, fi lha de JOÃO 
GUATURA DA SILVA SOUZA e de EMILIA CRISTINA DOS 
SANTOS SILVA SOUZA. 

RONALDO ADRIANO LOPES e ROBERTA CAROLINE PA-
GANO. Ele, de nacionalidade , médico, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de março de 1974, 
fi lho de JOÃO LOPES e de MARIA MIRANDA LOPES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, fonoaudióloga, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 23 de novembro de 1990, fi lha de 
ANTONIO PAGANO e de ROSALINA DE MATTOS PAGA-
NO.

LEONARDO BRASOLIN CREMA e JULIA LEDA COSTA 
SIMÕES. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 31 de outubro de 1996, 
fi lho de EDSON CARLOS CREMA e de CLAUDIA BRASO-
LIN CREMA. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 
de julho de 1998, fi lha de LUIS DONIZETTI SIMÕES e de 
MARTA LEDA COSTA. 

RODRIGO BOARE E SILVA e MARIA THAINA PEREIRA 
CARDOSO. Ele, de nacionalidade brasileira, restaurador, 
divorciado, nascido em Fernandópolis, SP, no dia 04 de 
junho de 1982, fi lho de RENATO RODRIGUES E SILVA e de 
REGINA BOARE. Ela, de nacionalidade brasileira, balconis-
ta, solteira, nascida em Promissão, SP, no dia 15 de maio 
de 2000, fi lha de SILVIO CARDOSO NETO e de LUCIANA 
PEREIRA PALHANO. 

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

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.

THIAGO JOSÉ DE JESUS e THAIS MENDONÇA DALMASO. Ele, brasileiro, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos onze (11) de julho de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), 
com trinta  e dois (32) anos de idade, barbeiro, solteiro, filho de de dona ROSANA JOSÉ DE JESUS. Ela, 
brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  quinze (15) de fevereiro de um mil 
novecentos e oitenta e quatro (1984), com trinta  e seis (36) anos de idade, sub contadora, solteira, filha de 
VALDECIR DALMASO e de dona LEONICE GARCIA DA SILVA DALMASO.

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, trinta (30) de julho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


