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PSD deve 
permanecer com 
o governo, prevê 

Moretti

Edinho pede que Estado antecipe 
flexibilização e libere comércio 

NA PRÓXIMA SEMANA

Umidade do 
ar cai a 11%; 

vertedouro 
volta a jorrar

LBV entrega 
cestas básicas 

em hospital 
filantrópico

O prefeito Edinho Araújo (MDB) 
encaminhou no final da tarde 
desta terça-feira (25) um ofí-
cio ao governador João Doria 
(PSDB) pedindo que ele reavalie 
semanalmente - e não somen-
te a cada 14 dias - a troca 
de fase do Plano São Paulo.
O objetivo do prefeito é que 
caso Rio Preto avance mesmo 
para a fase Amarela do Plano 
São Paulo na sexta-feira isso 
permita que a cidade já pas-
se a usufruir das regras já na 
próxima semana, como aber-
tura de bares e restaurantes 
com atendimento presencial.
Rio Preto está há 12 semanas 
na fase Laranja do Plano São 
Paulo.                         Pág. A3

Policial observa protesto que reuniu classes produtivas ontem na avenida Andaló

A Polícia Civil de Rio Preto enviou ao 
Ministério Público o inquérito em que 
atribui 14 estupros e três homicídios, 
além de roubos, ao soldador José Antônio 
Miranda da Silva, de 47 anos. O primeiro 
crime ocorreu em 2018 e foi registrado na 
DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O 
delegado responsável pelas investigações 
Wander Solgon, da Deic (Departamento 
Estadual de Investigações Criminais), infor-
mou que não foi possível comprovar se as 
vítimas de homicídio - Adriana de Mello, 29 
anos, Sebastiana de Fátima de Souza, de 
55 anos, e Maísa Jesus Santos - também 
foram estupradas.                     Pág. A4

A Defesa Civil emitiu alerta 
ontem devido a baixa umidade 
do ar, que chegou a 11% na 
região do aeroporto. Já a repre-
sa municipal viu o vertedouro 
voltar a jorrar.                               
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Maníaco estuprou 14 e matou 
3 mulheres, afirma Polícia

Paciente com 
Covid fica em 
média onze 
dias na UTI
Segundo a Secretaria de Saú-

de de Rio Preto, pacientes que 
ficam na enfermaria recebem alta 
em seis dias, em média. Já na 
UTI, o tempo de internação dura 
11 dias.                       Pág. A5

Antes de 
ofício, 

empresários 
protestam

Empresários de setor de 
Restaurantes, Bares e eventos 
noturnos promoveram um pro-
testo pedindo a reabertura do 
comércio, antes de o prefeito 
Edinho Araújo enviar o ofício 
ao Estado. Cerca de 100 
pessoas tomaram o canteiro 
central da Avenida Alberto 
Andaló com faixas com dizeres 
pedindo a flexibilização.      
   Pág. A2

Represa municipal ganha 6 milimetros de chuva e vertedouro volta a jorrar

Correios diz 
que greve 

continua até 
julgamento
O Correios anunciou que 

entrou com dissídio coletivo 
de greve no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) por não ter 
havido acordo com as enti-
dades que representam os 
funcionários desde o dia 17 
de agosto. A partir de agora, 
o tribunal vai mediar a nego-
ciação.
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Olímpia multa 30 por falta de máscara na rua
Pág. A5
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Silva pode pegar até 40 anos de cadeia se condenado

Cláudio LAHOS

Divulgação



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353.2447
Redação: (17) 3011.6360

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
26 de agosto de 2020 COTIDIANO

SINDICATO

Carteiros dizem que paralisação 
continua até TST julgar greve

Os Correios anunciaram 
nesta terça-feira (25) que en-
traram com dissídio coletivo 
de greve no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) por não ter 
havido acordo com as enti-
dades que representam os 
funcionários desde o dia 17 
de agosto. A partir de agora, 
o tribunal vai mediar a nego-
ciação por reajuste de salário 
dos empregados.

Segundo Sérgio Pimen-
ta, diretor do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas 
de Correios e Telégrafos de 
Rio Preto e região, agora o 
tramite normal e esperar uma 
audiência de conciliação. 
“Caso não tenha concilia-
ção, acreditamos que não 
vai ter pois a Empresa está 
com a proposta dela. Então 
vamos esperar a marcar o 
julgamento do dissídio. Até 
lá nós vamos permanecer de 
Greve”, afirmou Pimenta.

De acordo com os Cor-
reios, desde julho são realiza-

das tentativas de negociação 
do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) com as entidades que 
representam os emprega-
dos. A estatal informou que 
os salários dos empregados 
seguem resguardados e os 
trabalhadores continuam ten-
do acesso, por exemplo, ao 
benefício auxílio-creche e ao 
tíquete refeição e alimenta-
ção, em quantidades adequa-
das aos dias úteis no mês, de 
acordo com a jornada de cada 
trabalhador.

Pimenta salienta que a Em-
presa propõe a retirada de 70 
cláusulas das 79 existentes 
na convenção coletiva. Estes 
benefícios foram conquistados 
ao longo de 30 anos de luta.

Greve – com uma semana 
de greve o Sindicato faz ba-
lanço que 65 municípios da 
região aderiam a paralisação 
com dados desta terça-feira 
(25).

Empresa – por sua vez a 
empresa em nota diz que “o 
sistema de monitoramento 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br
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Carteiros prometem continuar greve até julgamento de ação

dos Correios, a adesão ao 
movimento paredista é baixa. 
A empresa aguarda o retorno 
dos trabalhadores que ade-
riram à paralisação parcial o 
quanto antes, cientes de sua 
responsabilidade para com a 
população, já que agora toda 
a questão terá seu desfecho 
na justiça”.

Em Rio Preto são aproxi-
madamente 500 trabalhado-
res e outros 1.000 na região.

Mesmo com a greve, os 
Correios afirmam que man-
têm a rede de atendimento 
aberta em todo o país e os 
serviços, inclusive o Sedex 
e o PAC, continuam ativos. 
Mas as postagens com hora 
marcada, suspensas desde 
o início da pandemia, ainda 
estão indisponíveis. Os índices 
de qualidade estão sendo 
monitorados e a empresa está 
atuando para reforçar o fluxo 
de entregas. Neste fim de se-
mana foi realizado mutirão de 
triagem e entregas, de forma 
a manter a qualidade opera-
cional e minimizar o impacto 
aos clientes.

TEMPO RUIM Umidade do ar cai a 11% e Defesa faz alerta

A Defesa Civil de Rio Preto 
emitiu um alerta nesta terça-
-feira (25) devido a baixa umi-
dade do ar. Durante a tarde, o 
índice chegou a 11% na região 
do aeroporto. Entre os princi-
pais fatores que contribuíram 
para essa queda está a rápida 
a escalada da temperatura.

O município registrou chu-
va na última sexta-feira (21) 
depois de mais de 50 dias. 
O índice, apesar de pouco, 
foi o suficiente para fazer a 
água voltar a verter no lago 
1 da Represa Municipal. Para 
o coronel Lamin, da Defesa 
Civil, mesmo com a chuva, o 

impacto foi considerado baixo 
de uma maneira geral. “Foram 
6 milímetros de chuva. Infeliz-
mente é muito pouco. O ideal 
seria que tivéssemos esse 
índice por pelo menos uns três 
dias seguidos, mas choveu 
apenas na sexta”, comentou.

De acordo com dados da 
Cetesb (Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo), 
a temperatura registrada às 
15h30 na região do aeroporto 
foi de 29°C e a umidade rela-
tiva do ar estava em 11%. Na 
altura do Km 444 da rodovia 
Washington Luís, 15% de 
umidade e, na estação do 
bairro Eldorado, 30°C e 25% 
de umidade.

Embora o céu claro induza 
a acreditar que o ar está lim-
po, na última hora a Cetesb 
registrou 50 microgramas de 
material particulado grosso 
(MP10) por metro cúbico de 
ar. Esse índice é 2,5 vezes 
maior que o recomendado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

As recomendações da De-
fesa Civil são: hidratar-se com 
frequência; evitar exposição 
ao sol; usar vaporizadores de 
ambiente ou toalha umedeci-
da; evitar práticas esportivas 
entre 13 e 18h; usar soro fi-
siológico nos olhos e narinas.

Outra preocupação com a 
umidade do ar baixa são as 

queimadas, que cresceram 
em 13,3% neste ano. Só nes-
ta terça-feira, até as 15h30, 
foram registrados oito pontos 
de queimadas na região e as 
previsões da meteorologia in-
dicam chuva para a região só 
a partir do dia 1º de setembro.

“Como não choveu nos 
demais dias, a vegetação 
acabou secando rápido, tanto 
que no domingo nós já con-
tabilizamos duas queimadas 
na cidade. Com relação ao 
aumento, isso tem muito 
haver com o ano passado, 
onde tivemos um período 
atípico, com um índice de 
chuvas maior neste período”, 
explicou Lamin.

Vinicius LIMA

Guilherme BATISTA

Coronel Carlos Lamin, da Defesa Civil

OLÍMPIA

Sebrae abre inscrições 
para capacitação

O Sebrae está com inscri-
ções abertas para a capacita-
ção gratuita “Descomplique: 
Primeiros Passos”, voltada para 
o universo do empreendedoris-
mo. Uma  oportunidade para 
melhorar seu negócio que está 
na ativa ou até mesmo para 
quem está desempregado. Os 
interessados devem se inscre-
ver na Estação Cultura, das 8 
às 11 horas ou das 12 às 17 
horas, ou pelo telefone (17) 

3531-5109. 
Serão cinco encontros vir-

tuais com 2 horas de duração 
cada. A programação inclui 
dicas que envolvem o com-
portamento empreendedor, 
tipos de empresa e como se 
formalizar, modelo de negócios 
Canvas, Plano de Marketing 
e estratégias e controles e 
indicadores financeiros. Um 
facilitador do Sebrae de Rio 
Preto esclarecerá as dúvidas 
dos alunos em tempo real nas 
atividades. 

Outro ponto importante é 
que a iniciativa capacita po-
tenciais empreendedores em 
planejamento e gestão empre-
sarial, concedendo acesso a 
linhas de crédito diferenciadas. 

O aluno empreendedor terá 
opções de horários diferentes 
– manhã, tarde e noite - para 
as capacitações. As inscrições 
também podem ser feitas pela 
internet em: https://bit.ly/inscri-
caodescomplique31ago.

Da REDAÇÃO

CATANDUVA

Serão cinco encontros 
virtuais com 2 horas 
de duração cada. A 
programação inclui 
dicas que envolvem 
o comportamento 
empreendedor, tipos 
de empresa e como se 
formalizar

Fiscalização multa 30 sem máscaras

Uma operação realizada 
em conjunto pela Polícia Mi-
litar, Guarda Civil Municipal e 
Fiscalização aplicou cerca de 
30 multas na noite desta se-
gunda-feira (24) em Olímpia. 
A ação teve o foco principal 
de averiguar o uso obrigatório 
de máscaras pela população 
e ainda evitar o consumo de 
bebidas alcoólicas em bares 
e em vias e espaços públicos, 
que está proibido na cidade 
desde sábado (22).

De acordo com o balanço 
da operação, as multas foram 
aplicadas por flagrante de 
descumprimento, em bares 
e praças da Vila Hípica (atrás 
do Recinto do Folclore), Santa 
Rita, São José, entre outros 
locais. Segundo a Fiscalização, 
todos os moradores foram 
orientados durante a abor-
dagem sobre as medidas de 
prevenção à Covid-19, que 
estão sendo recomendadas 

desde março, bem como a 
necessidade do cumprimento 
das novas regras.

O último decreto prevê mul-
ta ao cidadão de R$ 100,00 
pelo não uso da máscara e pelo 
consumo de bebidas em espa-
ços públicos, podendo dobrar o 
valor em caso de reincidência. 
Vale ressaltar que a Fiscaliza-
ção está operando desde o 
início da pandemia, sendo que 
já foram registradas mais de 
1.900 denúncias, resultando 
em cerca de 300 autuações, 
entre notificações, advertên-
cias, multas e interdições.

A atuação, nos últimos me-
ses, tem sido ainda mais inten-
sa para conter aglomerações 
e festas, considerando que 
70% dos casos confirmados no 
município são de pessoas abai-
xo dos 40 anos, que podem 
contribuir com a propagação 
do vírus. A orientação é para 
que situações de possíveis 
irregularidades sejam comuni-
cadas ao setor pelo Whatsapp 

Vinicius LIMA

(17) 99606-8573 ou à Polícia 
Militar pelo número 190.

A operação intensificada 
continuará percorrendo ou-

Divulgação

tros locais com incidência de 
grande fluxo de pessoas para 
verificar o cumprimento das 
medidas.

Fiscalização nas ruas de Olímpia multou 30
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Edinho formaliza pedido 
para Estado flexibilizar

regras e comércio reabrir
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) agiu rápido após pro-
testo ontem e encaminhou, 
no final da tarde, um ofício ao 
governador João Doria (PSDB) 
pedindo que ele reavalie sema-
nalmente - e não somente a 
cada 14 dias - a troca de fase 
do Plano São Paulo.

O objetivo do prefeito é que 
caso Rio Preto avance mesmo 
para a fase Amarela do Plano 
São Paulo na sexta-feira isso 
permita que a cidade já passe 
a usufruir das regras de flexibi-
lização já na próxima semana, 
como abertura de bares e 
restaurantes com atendimento 
presencial, por exemplo.

Rio Preto está há 12 sema-
nas na fase Laranja do Plano 
São Paulo, o que tem gerado 
protestos. E por conta disso o 
prefeito pede que a avaliação 
seja antecipada para o dia 28 
(próxima sexta-feira ) e não 
somente no dia 4 de setembro.

Ampliação - No ofício, o 
prefeito faz um outro pedido. 
Pede que caso a antecipação 
da reavaliação não seja aceita 

que o governo do Estado auto-
rize a ampliação do horário do 
funcionamento dos estabele-
cimentos na fase Laranja para 
6 horas diárias (o regramento 
atual permite 4 horas) e em Rio 
Preto são 6 horas mas restritos 
ao mini-lockdown de quarta a 
sábado.

Como justificativa da mu-
dança o prefeito destaca a 
mudança feita recentemente 
pelo Comitê Gestor do Coro-
navírus estadual que ampliou 
de 6 para 8 horas a abertura 
na fase Amarela.

No ofício, o prefeito tam-
bém citou dados da redução 
de todos os índices da cidade 
em todos os setores, onde os 
casos de síndrome gripal tive-
ram redução de 20% entre a 
semana 31 e a 34 – a redução 
do mesmo período de casos 
confirmados da Covid-19 foram 
maiores 30% e o índice de ocu-
pações de UTI Covid vem tendo 
redução vem se mantendo 
abaixo dos 75% de ocupação 
nos últimos 7 dias – o mesmo 
está acontecendo na DRS-XV 
(Departamento Regional de 
Saúde-XV) nos últimos 7 dias 
também registra 74,82% de 
leitos ocupados.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Manifestação ocupou 
canteiro em frente a
 Prefeitura

Protesto na Andaló reúne empresários 

Grupo de empresários de 
setor de Restaurantes, Bares e 
eventos e casas noturnas, com 
apoio de pessoas ligadas aos 
salões de beleza e barbearias, 
promoveu um protesto na nes-
ta terça-feira (25) em frente à 
Prefeitura pedindo a reabertura 
do comércio.

Cerca de 100 pessoas 
tomaram o canteiro central da 
Avenida Alberto Andaló com 
faixas com dizeres pedindo a 
flexibilização.

Segundo André Barrenha, 
proprietário de um restaurante, 
o protesto teve como objetivo 
cobrar o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que crie um plano estra-
tégico para a abertura de mais 
leitos para que Rio Preto possa 

atingir a fase Amarela do Plano 
São Paulo.

Existe uma luta constante 
para tentar sobreviver nestes 
cinco meses sem poder traba-
lhar plenamente, afirmou Beti-
na Canbui, também proprietá-
ria de restaurante. “Queremos 
reabrir com total segurança. 
Estamos cansados”, salienta 
a empresária.

Eventos- ou setor pre-
judicado com a quarentena 
imposta pela Covid-19 é são 
os organizadores de eventos e 
festas. Para Paulo Sérgio, DJ e 
proprietário de uma empresa 
de Som e Iluminação – a ati-
vidade dele foi uma das mais 
prejudicadas. “Tive que cance-
lar mais de 42 eventos entre 
2020 a 2022”, lamentou. 

Sérgio SAMPAIO

Prefeito Edinho Araújo

CÂMARA

Conversar pode
Sobre o encontro do presidente nacional do PSD, Gilberto 

Kassab, com Roberto Perosa, coordenador da campanha do 
pré-candidato a prefeito Renato Pupo (PSDB), Jair Moretti 
(foto), membro da executiva do MDB, disse que o momento 
é de tratativas entre os dirigentes partidários. “Não quer dizer 
que o PSD não vai estar conosco”, pondera. A dúvida surgiu 
porque o atual vice Eleuses Paiva desistiu de participar das 
próximas eleições. Moretti aposta no bom relacionamento en-
tre Edinho Araújo, Eleuses e Kassab. A reunião entre Perosa e 
Kassab, para discutir uma possível aliança PSDB/PSD, estava 
previsto para sexta-feira, porém, é provável que ocorra antes.

Prematuro
Ainda sobre as tratativas 

entre Gilberto Kassab e 
Roberto Perosa, o morubi-
xaba Jair Moretti declarou 
que é prematuro dizer que 
o PSD não vai continuar a 
parceria com o MDB, com o 
objetivo de apoiar o prefeito 
Edinho Araújo na disputa 
pela reeleição. “Conversar 
é normal, senão, morre na 
praia”, disse, se referindo 
ao encontro entre Perosa 
e o presidente Kassab. O 
pré-candidato Renato Pupo, 
no entanto, acredita numa 
decisão favorável ao acordo 
PSDB/PSD. “Será sempre 
bem-vindo e torço para um 
final feliz”, ressaltou.

CPI das Calçadas
Marco Rillo (PSOL) continua colhendo informações com o obje-

tivo de apurar possíveis irregularidades nos reparos em calçamento 
investigados pela CPI das Calçadas. O vereador disse que a empresa 
SMS, de Sedenir Martins da Silva, fechou 108 contratos. Valor até 
R$ 33 mil, a lei não exige licitação. “Sempre põe o valor um pouco 
para baixo”, diz. A empresa Aflam, da filha de Sedenir, também tem 
realizado obras. Rillo disse ainda que detectou irregularidade na 
construção de sarjetões. A empresa cobrou R$ 77 mil para construir 
10 sarjetões, porém, quatro não foram executados.  O engenheiro 
Pedro Romero, da Secretaria de Trânsito, disse que passou o nome 
da rua errado. “Falou que estava de férias, justificou o erro”, diz Rillo.

Campanha
De acordo com o calen-

dário eleitoral, a campanha 
no rádio e na televisão co-
meçará no dia 26 de setem-
bro. O presidente do MDB, 
Pedro Nimer, informou que 
os pré-candidatos a vereador 
do partido ainda não come-
çaram as gravações para 
apresentar suas propostas 
ao eleitorado. Sobre o perío-
do de 45 dias de campanha, 
Nimer disse que é suficiente 
para o candidato, desde que 
tenha boas propostas. Nimer 
frisou que Edinho Araújo tem 
bala na agulha para mostrar 
na campanha. “O governo 
é positivo, executou muitas 
obras”, diz.

Exaustão
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (PP), disse 
que o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) deveria conversar 
com o governador para ele-
var Rio Preto à fase amarela. 
A cidade ficou estagnada na 
fase laranja, semana passa-
da, por causa da região, que 
não cumpriu a meta exigida 
pelo estado. “Rio Preto não 
pode pagar por falhas da 
região”, diz. Segundo ele, a 
cidade tem feito sua parte 
no combate à pandemia 
e já deveria estar na fase 
amarela. “O comércio está 
chegando à exaustão e tem 
de voltar à normalidade”, 
reivindica.  

PDT/Rede/PV
O pré-candidato a pre-

feito Carlos Arnaldo marcou 
a convenção do PTD para 
1º de setembro. Como vai 
firmar coligação com a Rede 
e o PV, esses partidos tam-
bém promovem convenções 
no mesmo dia. No encontro, 
será deliberado, por exem-
plo, denominação da coliga-
ção, estratégia de campanha 
e sorteio dos números dos 
candidatos a vereador. So-
bre o pré-candidato a vice, 
Carlos Arnaldo disse que 
deve sair do quadro de filia-
dos do PV, porém, não quis 
antecipar o nome. “Vamos 
decidir isso até sexta-feira”, 
se limitou a dizer.

Progressão
Edinho Araújo (MDB), 

segundo sua equipe de 
governo, vai tentar conver-
sar hoje com o governador 
João Dória (PSDB) sobre a 
possibilidade de antecipar 
a progressão de Rio Preto 
para a fase amarela. A re-
classificação com o objetivo 
de flexibilizar as atividades 
econômicas acontece a 
cada 14 dias, portanto, se 
não ocorrer uma interferên-
cia política, a fase amarela 
só será atingida no dia 4 
de setembro. Se o prefeito 
convencer o governador, a 
flexibilização poderá acon-
tecer a partir da próxima 
sexta-feira. A conferir!

Alinhar
O pré-candidato a pre-

feito Antônio Pereira (PMN), 
o Cebolão, ainda continua 
fazendo tratativas para fe-
char acordo com um partido 
com o intuito de fortalecer a 
sua campanha. A convenção 
da sigla, segundo ele, deve 
ocorrer entre 1° a 5 de se-
tembro. O empresário, que 
quer realizar seu sonho de 
disputar as eleições para 
prefeito, informou que ainda 
não definiu o pré-candidato 
a vice. “Na convenção, a 
gente vai alinhar para saber 
quem será o nosso parcei-
ro de chapa”, diz. Se não 
amarrar aliança, o PMN terá 
chapa pura.

NA PRÓXIMA SEMANA

Divulgação SMCS

Betina Canbui, empresária

Conversar pode
Sobre o encontro do presidente nacional do PSD, Gilberto 

Fotos: Cláudio LAHOS

Paulo Sérgio, DJ e empresário

Vereadores derrubam veto com 15 votos

Os vereadores derrubaram 
veto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) na sessão desta terça-
-feira (25) ao projeto de autoria 
do vereador Celso Luiz Peixão 
(MDB) que reforça o ensino de 
higiene pessoal nas escolas 
municipais de Rio Preto. Foram 
15 votos contra o veto a ape-
nas uma favorável.

As escolas ficarão obriga-
das a incluir nos conteúdos 
programáticos das disciplinas 
do ensino fundamental campa-
nhas educativas periódicas que 
terão como função orientar os 
alunos sobre a importância da 
higiene pessoal.

Segundo o vereador em 
sua justificativa, a pandemia 

da Covid-19 mostrou a impor-
tância da higienização para 
evitar doenças – e que é atual-
mente, mais do que nunca, há 
necessidade de transmitir às 
crianças os bons hábitos para 
que sejam repetidos tanto na 
escola quando nas suas casas.

Semana Educativa - Dentro 
da proposta a cria-se a “Sema-
na Educativa de Higiene Pesso-
al”, na qual as escolas poderão 
realizar palestras, seminários e 
outras atividades para envolver 
as crianças.

Sessão – no que diz res-
peito à sessão desta terça dois 
projetos de autoria do vereador 
Fábio Marcondes (PL) foram 
aprovado pela sua legalidade, 
o primeiro PLC (Projeto de Lei 

Complementar) que concede 
10% no IPTU (Imposto Predial 
e Empresarial Urbano) dos 
imóveis que possuam câmeras 
de monitoramento e cedam 
as imagens para a ação “Ci-
dade Vigiada” e o segundo 
um PL (Projeto de Lei) que 
anistia os empresários que 
foram multados por conta do 
descumprimento dos decretos 
relacionados à Covid-19 desde 
o inicio da quarentena até o 
dia 31 de maio, o parlamen-
tar também teve aprovado 
um projeto pelo mérito que 
cria o Programa “Adote um 
Playground para Crianças com 
Deficiência”. Outro projeto com 
o mérito aprovado foi um do 
Executivo que revoga a Lei nº 
10.902, de 28 de março de 

2011, que institui o Programa 
Cultura para Todos.

Por último outros três pro-
jetos também tiveram sua 
legalidade aprovados – um de 
autoria do vereador Renato 
Pupo (PSDB) que autoriza o 
Semae (Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto), a 
receber na fatura de água, do-
ações destinadas ao Instituto 
Lar de Esperança ou projeto de 
presidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (Progressistas) que ins-
titui no calendário do município 
o “Dia Municipal do Transporta-
dores Escolares”e por último o 
projeto de autoria do vereador 
José Carlos Marinho (Patriota) 
que declara utilidade pública a 
entidade SOPROCON foi pedido 
vista por uma sessão.

Sérgio SAMPAIO
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Investigação conclui que maníaco 
estuprou 14 e matou 3 em dois anos
A Polícia Civil de Rio Preto 

enviou ao Ministério Público 
o inquérito em que atribui 14 
estupros e três homicídios, 
além de roubos, ao soldador 
José Antônio Miranda da Silva, 
de 47 anos. O primeiro crime 
ocorreu em 2018 e foi regis-
trado na DDM (Delegacia de 
Defesa da Mulher).

O delegado responsável 
pelas investigações Wander 
Solgon, da Deic (Departamen-
to Estadual de Investigações 
Criminais), informou que não 
foi possível comprovar se as 
vítimas de homicídio - Adriana 
de Mello, 29 anos, Sebastiana 
de Fátima de Souza, de 55 
anos, e Maísa Jesus Santos 
- também foram estupradas. 
“Em razão da decomposição 
avançada em que os corpos 
foram encontrados não foi 
possível comprovar que as ví-
timas tenham sido violentadas 
sexualmente”.

A maioria dos crimes ele 
nega a autoria e admitiu so-
mente o assassinato de Adria-
na Mello, que teve a ossada 
encontrada em um terreno bal-
dio na Vila Toninho, em outubro 
do ano passado. “Foi o crime 
que ele chegou mais perto de 
confessar, admitindo apenas 
que deu uma pedrada nela e 
com alegação de que aconte-
ceu em meio a uma discussão 
por posse de drogas. Ele fala 
que deixou ela no matagal e 
não sabe se viva ou morta. 
Outras duas vítimas, ele fala 

que saíram para fazer programa 
e nega conhecer as demais”, 
disse o delegado Wander.

A investigação também 
contou com a participação do 
delegado Paulo Buchala Júnior. 
Entre as provas, o inquérito traz 
laudos periciais e imagens de 
câmeras de circuitos de se-
gurança, que registraram José 
Antônio ao lado das vítimas 
antes dos ataques. “As vítimas 
de estupro reconheceram o 
indiciado na sala de reconheci-
mento, também o modo de agir 
dele era idêntico, não se con-
trariando em nenhum crime”.

José Antonio sempre usava 
o mesmo carro, um Chevrolet 
Corsa, de cor branca, para 
abordar as vítimas, ia para um 
lugar deserto, onde as estupra-
vam. Ele chegou a enterrar duas 
mulheres vivas, pensando que 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

ESTÁ PRESO

elas estivessem mortas. Ambas 
sobreviveram. “Ele combinava 
programas sexuais ou oferecia 
carona, mas as levava para lo-
cais próximos à áreas de mata. 
As vítimas eram estupradas e 
agredidas, algumas tiveram o 
corpo riscado por faca. Ele agia 
com agressividade para intimi-
dá-las”, contou o delegado.

A maioria das vítimas eram 
usuárias de drogas e garotas 
de programas, que apesar de 
registrarem boletins de ocorrên-
cia não davam prosseguimento 
às denúncias, por medo ou 
constrangimento.

José Antônio foi preso na 
casa dele, no bairro Ouro Verde, 
em dia 23 de junho. O delegado 
Wander conseguiu na Justiça 
converter a prisão em preven-
tiva e ele está no Centro de 
Detenção Provisório (CDP), em 
uma cela separada de outros 
detentos. Se condenado, ele 
cumprirá pena de mais de 40 
anos de prisão.

O soldador já tinha sido 
condenado por estupros e as-
sassinatos em série, mas estava 
cumprindo pena em regime 
aberto, desde 2017, como be-
neficio de progressão de pena.

Assassinatos

Além do homicídio de Adria-
na Mello, o soldador responderá 
pelo assassinato de Sebastiana 
de Fátima de Souza, encontrada 
carbonizada, na Estrada do Jaó, 
próximo à BR-153, em 14 de ja-
neiro deste ano. E também pelo 
assassinato de Maisa Jesus 
Santos, em Monte Aprazível.

14
Números

estupros 

3
mortes

23 de junho 
preso

40 anos 
pena 

Soldador está preso desde junho e pode pegar mais de 40 anos de cadeia
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JOÃO CALIXTO FILHO, faleceu aos 
71 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Aurea Felício Calixto e deixa os fi lhos João 
Carlos e Rosangela. Foi sepultado no dia 
25/08/2020, às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

APARECIDA DOS SANTOS SAMPAIO 
FERNANDES, faleceu aos 57 anos de idade. 
Era viúva do Sr. José Roberto dos Reis 
Fernandes e deixa os fi lhos Aline e Adriano. 
Foi sepultada no dia 25/08/2020, às 13:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

MARIA SIMÃO MARTINS, faleceu aos 
82 anos de idade. Era viúva do Sr. Salvador 
Coelho Martins e deixa os fi lhos João Car-
los, Rosa Helena, Adilson Cesar, Antonio 
Marcos e José Anésio (falecido). Foi sepul-
tada no dia 25/08/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério municipal de Guapiaçu.

SEVERINA MARIA DA SILVA, faleceu 
aos 72 anos de idade. Era viúva do Sr. João 
Sartore. Foi sepultada no dia 25/08/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ASSIS RODRIGUES DE SOUZA, faleceu 
aos 96 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Aparecida Almeida Rodrigues e deixa 
os fi lhos Vera Marcia, Ana Maria e Luiz 
Fernando (falecido). Foi sepultado no dia 
25/08/2020, às 10:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério São 
João Batista.

SIDNEY PINHEIRO JUNIOR, faleceu 
aos 68 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Laura Nascimento Almeida Pinheiro e 
deixa os fi lhos Bianca, Nathália e André. 
Foi sepultado no dia 25/08/2020, às 10:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Pre-
ver para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Morador denuncia vizinhos por 
arremessar bomba no seu telhado
Um funcionário público 

estadual procurou o Plantão 
Policial duas vezes em me-
nos de seis horas na noite 
de segunda-feira (24) para 
denunciar que vizinhos te-
riam arremessado e instalado 
bombas no telhado de sua 
residência.

A primeira ocorrência foi 
registrada 19h39, e a segun-
da por volta da meia-noite. O 
funcionário público  reside no 
Parque da Liberdade V, em 
Rio Preto. Segundo ele, com 
o impacto da explosão, em um 
dos casos, o forro de gesso da 
casa foi danificado.

De acordo com informa-
ções do registro policial, a 
vítima foi até a Central de Fla-

grantes depois que a primeira 
bomba foi arremessada no 
telhado de sua casa, danifi-
cando quatro telhas, no final 
da tarde.

Na delegacia, ele con-
tou à polícia que vem tendo 
problema de perturbação do 
sossego, assim como sua fi-
lha, e indicou casas de alguns 
moradores possíveis suspei-
tos. Ao retornar para casa, o 
funcionário público observou 
que outra bomba havia sido 
colocada, dessa vez, embaixo 
do telhado.

A perícia do Instituto de 
Criminalística (IC) foi acionada 
e o caso foi registrado como 
perturbação do trabalho ou 
do sossego alheios e dano. O 
caso será investigado pelo 3° 
Distrito Policial.

Tatiana PIRES

Os dois casos foram registrados no Plantão em menos 
de seis horas

Cláudio LAHOS

DUAS VEZES NO PEITO

Um cozinheiro de 28 
anos ficou ferido após 
ser esfaqueado no peito 
por seu cunhado, um 
garçom de 20 anos, na 
tarde desta segunda-feira 
(24). Os dois estavam 
embriagados e iniciaram 
uma discussão na casa 
em que moram com as 
esposas, na região Central 
de Rio Preto.

A Polícia Militar foi acio-
nada e, ao chegar ao 
local, encontrou o cozi-
nheiro caído na calçada 
já ferido. O Resgate, do 
Corpo de Bombeiros, fez 
o primeiro atendimento 
e encaminhou a vítima à 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Tangará, 
onde permaneceu para 
realização de exames. 
A equipe que atendeu a 
vítima informou à Polícia 
Civil que o ferimento foi 
leve e que não oferece 
risco de morte.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o garçom con-
tou a PM que foi surpre-
endido pelo cunhado, que 
partiu para cima dele e 
desferiu um soco em seu 
rosto. O agressor alegou 
que estava cortando carne 
e no momento em que 
foi atingido, com o intuito 
de se defender, ergueu o 
braço, acertando a faca 
no peito do cunhado.

Levado à Central de 
Flagrantes, sem resistir, 
o garçom demonstrou 
arrependimento de ter 
ferido o cunhado. Ele se 
comprometeu a compa-
recer ao 2° Distrito Poli-
cial caso seja necessário 
novas informações sobre 
o caso, registado como 
lesão corporal.

Briga de 
cunhados termina 

em facada
Tatiana PIRES

NO SANTO ANTÔNIO Jovem é presa com 
droga no sutiã

Uma jovem de 18 anos foi 
presa por tráfico de drogas, na 
noite desta segunda-feira (24), 
no bairro Santo Antônio, zona 
norte de Rio Preto. Com ela, 
a Polícia Militar apreendeu 86 
porções de maconha.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a PM fazia patrulha-
mento de rotina, quando viu 
uma jovem saindo de uma 
casa abandonada, localizada 
na rua Lucia Maria Galli. Ao 
notar a presença dos policiais, 
a suspeita tentou disfarçar, 
conversando com uma mulher 
que passava empurrando um 
carrinho de bebê. A atitude da 
jovem chamou a atenção dos 
policiais por terem conhecimen-
to que nessa rua é frequente a 
venda de drogas.

Ao ser abordada, a suspeita 
estava sem documentos. Ques-

tionada se tinha algo de ilícito, 
ela negou. O policial, então, 
informou que uma policial femi-
nina seria chamada para realizar 
a revista, e se dirigiu à viatura 
para fazer o chamado. A jovem, 
constatando que seria revista-
da, retirou quatro porções de 
maconha que escondia em seu 
sutiã e R$ 10. Ela admitiu que 
tinha a intenção de vender as 
porções e “fazer dinheiro”.

Em revista ao imóvel aban-
donado, a PM localizou outras 
82 poções da mesma droga, 
que estavam em uma sacola 
plástica atrás da porta de en-
trada.

A jovem foi encaminhada à 
Central de Flagrantes e negou 
que a sacola de drogas encon-
trada na casa abandonada era 
dela, apenas assumiu a posse 
das quatro porções de maconha. 
Ela foi presa por tráfico, perma-
necendo a disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

PM considerou atitude da jovem suspeita e fez abordagem

Cláudio LAHOS
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Vivemos em um mundo extremamente influenciado por 
questões de estética corporal e focado na busca do corpo 
perfeito e nas aparências que denotam saúde e vigor. O corpo 
humano quase se torna uma divindade, sendo muitas vezes 
motivo de marginalização quando uma pessoa torna-se obesa 
ou excessivamente magra.

A imagem corporal é algo tão avassalador, em termos de 
poder de influência e persuasão, que alguns estereótipos são 
criados, como sobrepeso ser sinônimo de doenças e morbida-
de, enquanto ser magro implica em beleza e plenitude.

Mas será que é sempre assim? Será que estes conceitos 
realmente são regras infalíveis?

Obviamente seria contraditório negar que a obesidade, prin-
cipalmente a obesidade visceral, esteja diretamente associada 
a maior incidência de doenças cardiovasculares e câncer. Em 
tempos de pandemia, não faltam evidências para apontar uma 
íntima relação entre a obesidade visceral e maior propagação 
do novo Coronavírus.

Logo, não se discute: a obesidade visceral é um fator de 
risco que predomina em muitas doenças e, dessa forma, 
todas as pessoas obesas ou com sobrepeso deveriam buscar 
alternativas para minimizar este agravo, pensando logicamente 
em uma longevidade saudável.

No entanto, neste universo de estereótipos, também podem 
ser apontados alguns falsos estereótipos como por exemplo: 
todo indivíduo magro é saudável!

A obesidade, como também a tendência para ser muito 
magro, pode, entre tantas questões causais, ser explicada por 
um traço genético muito forte, que vem das gerações anteriores 
e que efetivamente molda a constituição física de uma pessoa.

Existem muitas pessoas, e realmente não é exagero afirmar 
que são muitas mesmo, que são magras, mas convivem com 
níveis elevadíssimos de colesterol no sangue. Existem muitas 
pessoas magras que são tabagistas e já foram submetidas a 
procedimentos cardíacos como “pontes de safena”.

Da mesma forma, existem os “gordinhos”, cujos níveis 
sanguíneos de colesterol são absolutamente normais. Existem 
“gordinhos” que jamais colocaram um cigarro na boca e que 
nunca consumiram bebida alcoólica.

Recorrendo a Carlos Drummond de Andrade -” e agora 
José?” Quem está certo e quem está errado nesta história 
então?

Na verdade, a mensagem é muito simples: magros e “gordi-
nhos” precisam constantemente se cuidar; indivíduos magros 
necessariamente não são o protótipo de saúde plena tal como 
aqueles que estão acima do peso não devem ser motivo de 
desprezo, preconceito e estigma de doença terminal.

Os cuidados com uma alimentação balanceada, a prática 
regular de exercícios, o controle adequado dos níveis de es-
tresse e a luta diária para não adquirir vícios, como tabagismo 
e etilismo, devem fazer parte da rotina dos magros e dos 
“gordinhos “, de forma indistinta.

Realizar exames cardiológicos de forma periódica, buscando 
compreender quais os limites do corpo e quais as tendências 
genéticas também deveria ser prática comum e rotineira para 
todos.

Não existe ninguém isento de risco cardiovascular. A 
estética corporal não é garantia absoluta de níveis de coles-
terol perfeitos e de pressão arterial totalmente controlada. 
As pessoas mais magras podem estar sujeitas a infarto do 
coração, derrame cerebral e arritmias cardíacas. As pessoas 
mais “gordinhas” também devem se preocupar com tudo isto, 
ainda que seus níveis sanguíneos de colesterol possam estar 
controlados.

Assim, é relevante salientar que a concentração de coleste-
rol no sangue nem sempre acompanha as tendências de ganho 
ou perda de peso. Muitas vezes nascemos com proteínas ou 
enzimas, em quantidades muito variáveis, que são responsá-
veis pela maior digestão e metabolização do colesterol.

Além disso, nossa flora bacteriana intestinal -microbiota-, 
que também é muito variável entre as pessoas, desempenha 
importante papel auxiliar no controle dos níveis de colesterol. 
Todas estas possíveis variações podem fazer com que as pes-
soas, independente da estética corporal, apresentem mais 
ou menos conteúdo de colesterol dentro dos órgãos ou dos 
vasos sanguíneos.

Devemos buscar, portanto, ter saúde cardiovascular plena 
e, para isto, a estética corporal não deveria ser motivo de 
julgamento ou categorização das pessoas saudáveis. Praticar 
atividade física, saber se alimentar com moderação, viver com 
equilíbrio e realizar exames periódicos são certamente medidas 
mais efetivas e mais contundentes para quem quiser desfrutar 
por mais tempo da vida em família.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br
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Magro e gordo: quem é 
mais saudável? Não é tão 

simples quanto parece
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COVID-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto apresentou dados 
referentes ao tempo médio 
de permanência de pacientes 
internados com Covid-19. Se-
gundo balanço, pacientes que 
ficam apenas na enfermaria 
recebem alta em seis dias, 
em média. Já na UTI, o tempo 
de internação dura onze dias.

Tempo médio de paciente 
em UTI é de onze dias

Ainda de acordo com a 
Saúde, o tempo máximo de 
permanência registrado até o 
momento foi de 52 dias na 
enfermaria e 55 dias na UTI. 
Dentre os casos de síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG), 33% precisaram ser 
internados em UTIs. Em casos 
já confirmados com coronaví-
rus, o índice sobre para 38%.

“No geral, tivemos 46 pa-
cientes que ficaram mais de 

30 dias internados, com esses 
leitos ficando ocupados por vá-
rios dias pelo mesmo paciente, 
e alguns chegaram a ficar 74 
dias internados, somando o 
tempo na enfermaria e UTI”, 
afirmou a gerente da vigilância 
epidemiológica, Andreia Negri.

Ela ainda destacou que o 
paciente com Covid-19 precisa 
de uma assistência intensa. “A 
evolução da doença, quando o 
paciente fica em estado grave, 

é demorada”, comentou.
A Saúde afirma que média 

móvel de casos confirmados 
por Covid-19 vem diminuindo 
nas últimas semanas. “Em 29 
de julho, nós estávamos com 
uma média de 291 casos por 
dia. Já no dia de 16 de agosto 
caiu para 255 e a curva segue 
apontando uma diminuição. 
Ter uma redução de quase 30 
casos por dia é importante”, 
afirmou.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O motorista de ônibus 
de Jaci, Carlos Aparecido 
Bistaffa, 56 anos, recebeu 
alta na tarde desta segun-
da-feira (24) no Austa após 
40 dias internado em estado 
grave devido ao Covid-19.  O 
paciente deixou a instituição 
sob aplausos e foi recebido 
com muita festa pela família.

De acordo com a asses-
soria do Austa, o hospital já 
concedeu 223 altas médicas 
para pacientes com Covid-19 
desde o início da pandemia.

Ao se despedir dos mé-
dicos, enfermeiros e demais 
profissionais, Carlos se emo-
cionou e chorou. “Não tenho 
palavras para agradecer o ca-
rinho e a dedicação de todos 
no Hospital”, afirmou o mo-
torista, em meio às palmas, 
balões e mensagens de afeto 
dos familiares e funcionários 
do hospital.

Em reconhecimento ao 
atendimento da equipe mé-
dica, Anielle Bistaffa, uma 
das duas filhas de Carlos, 
presenteou cada um com 
um bombom, acompanhado 
de uma mensagem de agra-
decimento. “Vivemos dias, 

Motorista é o 
223º com alta 
em hospital

Vinicius LIMA

Carlos deixou hospital sob festa de amigos, familiares e enfermeiros
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semanas de uma enorme 
angústia indescritível. O apoio 
e a atenção dos médicos, 
enfermeiros, enfim, de todos 
que cuidaram de meu pai foi 
muito importante para ele e 

para nós”, disse Anielle.
O paciente inicia agora 

o período de recuperação, 
que envolve atividades sob a 
supervisão de fisioterapia, na 
companhia das filhas Anielle 

e Adrielle e da namorada 
Inês. “Não via a hora de poder 
abraçá-las e voltar a compa-
nhia dos amigos e da minha 
criação de canários”, disse 
Carlos.

A 6 dias do fim, vacina do sarampo só imunizou 5% 

A Campanha de Vacinação 
contra o sarampo não atingiu 
nem 5% da meta e tem tér-
mino previsto para a próxima 
segunda-feira (31). Ao todo até 
agora foram imunizadas apenas 
6.983 rio-pretenses desde o 
dia 15 de julho. O número está 
bem abaixo da estimativa inicial 
de 148 mil pessoas.

“O número é um reflexo 
do nosso atual contexto. Para 
conseguimos imunizar uma 
parcela grande da população é 
necessário fazer ações físicas 
em locais onde costumam ter 

aglomerações, como shoppings 
empresas e escolas. Neste ano 
não está sendo possível fazer 
isso. Além disso, muitos estão 
com medo por conta da pan-
demia de se expor”, afirmou a 
gerente de imunização Michela 
Barcelos.

O público-alvo da campanha 
são pessoas de 30 a 49 anos, 
onde a vacinação é feita de 
forma indiscriminada, ou seja, 
qualquer pessoa dessa faixa 
etária deve receber a dose. Já 
para população de seis meses 
a 29 anos a imunização é 
seletiva. “Para essa faixa são 
recomendadas duas doses. Se 

Vinicius LIMA a pessoa não recebeu ou não 
sabe, ela poderá ser vacinada”, 
explicou Michela.

Este ano, o município já 
notificou dez casos suspeitos 
de sarampo, mas todos foram 
descartados. Em 2019, foram 
221 notificações, sendo 75 
casos confirmados. Em Rio Pre-
to, a vacinação contra a gripe 
e a de rotina está sendo feita 
em escolas e equipamentos 
públicos. Os locais podem ser 
acessados em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas. Para 
ser vacinado, basta apresentar 
documento de identidade e 
carteirinha de vacinação.

Divulgação

CAMPANHA

LBV entrega cestas a familiares no Bezerra 

Na manhã desta terça-fei-
ra (25) a Legião da Boa Von-
tade de Rio Preto  entregou 
50 cestas de alimentos e 50 
kits de limpeza ao Hospital Dr. 
Adolfo Bezerra de Menezes, 
beneficiando diretamente as 
famílias dos pacientes. 

O Hospital é especializado 
em tratamento de pacientes 
com transtornos mentais e 
dependentes químicos.

“Quero agradecer a LBV 
pela parceria e solidariedade, 
por estar entregando essas 
cestas de alimentos para 
as famílias dos pacientes 
internados, é muito bonito e 
importante esse ato de amor”, 
destacou a administradora 
da instituição, Misleine Fa-
gundes.

Familiares de pacientes 
também agradeceram. “Che-
gou em boa hora, minha 
esposa faz tratamento no 
Hospital e com o país passan-
do por essa pandemia, nós 
precisamos de pessoas que 
ajudam, essa cesta é motivo 
de gratidão, eu só tenho a 
agradecer”, disse José Edimil-
son da Silva.

Em Rio Preto, a LBV está 
localizada na Rua Dom Pedro 
l, número 2776, Jd Canaã. 
Mais informações ligue (17) 
3235-1811.

Da REDAÇÃO
Cláudio LAHOS

SOLIDARIEDADE

Cestas doadas pela LBV 
sendo descarregadas 
ontem no hospital
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EM RIO PRETO

Carmen Lúcia Bassitt que há 
mais de 40 anos reside em 
São Paulo, deverá transferir 
residência para Rio Preto, de 
acordo com o que pretendem 
seus irmãos. E ela passaria a 
residir na estância da família, 
cuja casa-sede, plantada num 
espaço paradisíaco, oferece 
boas condições de mobilidade 
e tranquilidade.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
26 de agosto de 2020

     Uma raposa felpuda soltou 
duas bombas no senadinho: 
que o Bolçone será vice de 
Edinho. E que Valdomiro este 
ano não sai.Vamos aguardar 
para ver se confirma.

    Nenhum rio-pretense que 
nos representa em Brasília 
- nem na Câmara, nem no 
Senado, mereceu a láurea do 
prêmio “Congresso em Foco”, 
que elege os melhores e mais 
atuantes parlamentares.

    Desta coluna, as 
condolências às famílias 
da ex-primeira dama de 
Mirassolândia, Marly Zerati 
Pequito e do imortal da 
ARLEC, Carlos Daghlian, 
que faleceram na semana 
passada. 

     O jornalista Lelé Arantes, 
pediu seu desligamento, 
em caráter irrevogável, da 
Academia Rio-pretense de 
Letras e Cultura. Uma pena.

     Marco Meucci, o Faiska, 
torcedor apaixonado pelo 
América F.C., cujo boteco é 
um endereço emblemático 
na cidade, é pré candidato a 
vereador.

     Nem tudo o que reluz é 
ouro. Maria Prata também 
é pré candidata a vereadora 
pelo PSL.

     O “Ocupa Rua”, projeto 
que reúne 31 restaurantes 
da cidade de São Paulo,que 
transformarão seu entorno 
em um boulevard, estreia 
dia 1º de setembro e servira 
clientes na rua.

* 

* 

* 

* 

* 

ELEIÇÕES EM 
MIRASSOL

Os médicos Paulo Thomé e 
Fernanda Trabulsi, são pré-
cand ida tos  a  p re fe i to  e 
vice-prefeito de Mirassol, 
respectivamente. Eles são 
primos e ela é filha do médico 
João Batista Trabulsi e de 
Ângela Trabulsi e sobrinha do 
ex-vereador Antonio Fernando 
(Sacha) Trabulsi.

BATIZADO 

Antônio Carlos e Renatinha 
Menezes Hawilla Magalhães 
Mata Pires, batizaram domingo 
seu f i lho caçula, Gabriel, 
em cerimônia na Igreja de 
São José, às 15 horas, com 
recepção após apenas para os 
pais, avó, tios e sobrinhos nos 
jardins da residência da mãe 
de Renatinha, Eliane, no Jardim 
América, cuja mesa recebeu 
um belíssimo décor signé 
par Gabriela Beolchi Feres 
Infantozzi, uma decoradora de 
festas de enorme bom gosto.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DE HOJE E AMANHÃ: 26, 
quarta-feira: Dia da Declaração dos Direitos do Homem, ex-
prefeito Roberto Lopes da Silva, Maria Nizia Guimarães, Adalberto 
Menezes Lorga, Cláudia Telles, Cristina Cal, Dori Caymmi, Nair 
Marques Alves. 27, quinta-feira: Dia do Corretor de Imóveis, 
Dia do Fisioterapeuta, Dia do Psicólogo,Vera Lígia Vetorasso, 
João Antonio Dosualdo, promotor de Justiça, Sergio Clementino; 
Merce Meire Jammal Caran,Theóphilo Geraldo Mansur Júnior, 
Rosa Semedo, Marcello Pinhel, Marianita Cione, Pricilla Garcia 
Ribeiro, Ceres Lourdes Martins, Rosaly Mano Ramos Júnia, 
cantora Sandra de Sá, cantor Pepino de Capri, 1974 - morreu em 
1974, aos 60 anos, o compositor Lupicínio Rodrigues, gaúcho de 
Porto Alegre; nasceu em 1910 em Esópia, na Macedônia, Anjezë 
Gonxhe Bojaxhiu, conhecida como Madre Teresa de Calcutá ou 
Santa Teresa de Calcutá, religiosa católica de etnia albanesa 
naturalizada indiana, fundadora da Congregação das Missionárias 
da Caridade. Morreu em Calcutá em 1997, aos 87 anos.

BAMBINA II 

O restaurante Bambina, cujo ponto, na esquina da rua Raul 
Silva com Jaci, na Redentora, acaba de ser vendido para a 
Churrascaria Castellana, tem uma tradição de 54 anos com a 
melhor gastronomia da cidade e por isso, não deverá morrer. 
Com um tempo de um ou dois anos, a proprietária Cláudia Silva 
pretende reabri-lo em espaço menor, mais condizente com o 
“novo normal”, como um bistrô.

Deco e Anira Finimundi Verdi receberam domingo para 
um almoço em seu apartamento, em São Paulo, para co-
memorar em torno dos filhos e netos, o aniversário dela.

INAUGURAÇÃO II  

Por força de contrato do aluguel, no local onde existe o Castellana 
atualmente, nos altos da Avenida N.S. da Paz, deverá continuar 
funcionando até o final do ano, apenas servindo delivery e take 
away.

OLHO COMPRIDO 

O Gaeco-Grupo de Atuação 
Especial de Repressão ao 
Crime Organizado de São Paulo, 
criado pela Procuradoria Geral 
da Justiça em 1995, no Estado 
de São Paulo - vai estar de olho 
nos candidatos que gastam em 
sua campanha, mais do que 
permite a legislação eleitoral. 
Tem gente por aqui, que é 
useira e vezeira  dessa prática. 
Portanto, cautela, qualquer 
descuido pode ser fatal.

NOITE DO QUEIJO E DO VINHO 

Dia 17 de abril, a Diretoria Nadim Cury/ Paulo Voltarelli poderá 
realizar a sua Noite de Queijos e Vinhos, evento tradicional no 
calendário da entidade, que costuma ter um cardápio exuberante 
como o do Jantar Árabe que comemora, no final do ano, o 
aniversário do clube. Mas é preciso que fique bem claro: tudo 
vai depender das autoridades sanitárias permitirem eventos.

* 

QUARTA TEMPORADA 

Quem gosta da série The Crown, 
sobre a vida da realeza inglesa, 
pode começar a esfregar as 
mãozinhas. Com a inclusão da 
princesa Diana e de Margareth 
Tatcher, a Netflix anunciou para 
o dia 15 de novembro a estreia 
dos novos capítulos em sua 
quarta temporada. 

INAUGURAÇÃO I

Os proprietários da Churrascaria Castellana, Eliandro Porsch e 
Josmar Pipper, o Gigante, pretendem inaugurar a churrascaria 
na Redentora, onde existia o restaurante Bambina, na esquina 
da Raul Silva com Jaci, nos primeiros dias de outubro. 

EM LISBOA

Depois  de formar-se em 
engenharia, Pedro Paulo Silva, 
filho de Paulo e Bel Silva, 
proprietários do Cantinella, 
mudou-se para a Europa e 
morou durante um tempo em 
Istambul, onde trabalhou como 
souschef de cuisine. Agora, 
depois de uma temporada no 
Brasil, embarcou domingo para 
Lisboa, onde, durante um ano 
e meio, fará pós-graduação em 
Administração de Empresas.

SEM RÉVEILLON

Os assoc iados do C lube 
Monte Líbano, podem tirar 
o cavalinho da chuva. Pelo 
andar da carruagem, diante 
de tanta indefinição com 
relação ao protocolo sanitário 
para nossa cidade, não será 
surpresa se a Diretoria Nadim 
Cury/Paulo Voltarelli jogar a 
toalha e optar por não realizar 
o réveillon. E olhe lá se o 
carnaval também. Mas não 
depende da diretoria, e sim, 
das autoridades sanitárias. 

FESTA PORTUGUESA II

A Loja Maçônica Estrela do 
Oriente, que tem José Luis 
Cate lam na Pres idênc ia, 
reservou a data de 24 de 
abril para realizar no salão de 
festas Nelson Silva do clube 
de campo Monte Líbano, a 26ª 
edição da sua Festa Portuguesa 
que nesse “novo normal”, não 
terá permissão de reunir 1 mil 
pessoas como antigamente, 
mas pretende procurar dentro 
das exigências do protocolo 
sanitário, otimizar o espaço.

ELEIÇÕES II 

A diretoria será composta também por Rafael Delsin (1º. 
secretário) Marcelo Pádua (2º secretário), Eduardo Lima Garcia 
(1º tesoureiro) e Luiz Fernando Dal Col (2º. Tesoureiro) Paula 
Fialho Saraiva Salgado (diretor de Defesa de Classe), Eduardo 
Palmegiani (diretor científico) Thomaz Soubhia Moreli ( diretor 
esportivo), Fabricio Alves Oliveira (diretor social) e Luiz Fenando 
Colturato, pai do presidente que será eleito, Diretor Cultural. 

HOSPITAL DE CAMPANHA

O Hosp i ta l  Aus ta  deve rá 
inaugurar ainda este mês, o 
seu hospital de campanha, 
construído em área atrás do 
atual, nas imediações da avenida 
Murchid Homsi, para acomodar 
as pessoas acometidas de 
coronavirus, liberando a área do 
antigo hospital para outros tipos 
de necessidades de internação. 
O hospital é uma beleza e de 
acordo com o cronograma,as 
obras serão concluídas amanhã, 
quinta-feira.

FESTA PORTUGUESA I

Com essa desafiadora realidade 
econômica dos últimos meses 
–foram 160 dias de portas 
fechadas-não apenas  os 
restaurantes, mas os donos 
de bares e os clubes, estão 
roendo até as unhas dos pés 
na expectativa da passagem da 
cidade,para as fases amarela 
e azul e poderem finalmente, 
voltar a funcionar. Também os 
promotores de eventos, shows 
e entidades filantrópicas que 
precisam realizar festas e shows 
- já que desde março ninguém 
mais realizou nada a não ser 
“lives” e antes do ano que vem 
não vão poder fazer nada.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

BAMBINA I 

A marca de um restaurante é vital para a sua recuperação 
financeira, amparada nos pilares de confiança em alto padrão 
de atendimento, comida boa e de qualidade, higiene e limpeza, 
afirma o presidente da Associação Nacional de Restaurantes 
(ANR) na matéria de Roberto de Lira publicada pelo jornal Estado 
de São Paulo.

LOVE & BEACH

José Oscar Cícero foi curtir diazinhos de sol e mar em Jericoacoara, 
no Ceará, aproveitando para comemorar seu aniversário que 
transcorreu ontem. Mas não foi sozinho. Levou bolo, velinhas, 
vinho e namorada. Não necessariamente nessa ordem.

CANDIDATO

Que governo de São Paulo que 
nada: Paulo Skaf, anunciou 
que não tentará uma nova 
reeleição para a Fiesp, pois 
está pensando grande. Quer 
por que quer ser o vice de 
Jair Bolsonaro em 2022. 
Paulo Skaf, já escolheu o 
seu candidato para a próxima 
eleição na Fiesp. É Josué 
Gomes da Silva, presidente 
da Coteminas e um dos vice-
presidentes da Fiesp.

ELEIÇÕES I 

Aproximam-se as eleições para a nova diretoria da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia e APM- Associação Paulista de Medicina, 
regional Rio Preto, que serão realizadas dia 31 de agosto. Como 
candidatos à Presidência e à vice, em substituição a Kassey 
Vasconcelos, atual presidente e Odilar Paiva, atual vice, Leandro 
Freitas Colturaro, o atual tesoureiro e Rodrigo José Ramalho, 
atual diretor científico são candidatos a presidente e vice, 
respectivamente. Como não há oposição, eles deverão ser eleitos.

MISSAS

As missas presenciais da Paróquia 
Menino Jesus de Praga voltaram 
a ser celebradas no passado fim 
de semana. Aos sábados, às 
19 horas e no domingo, às 18. 
Também domingo, na Capela às 
8h30 da manhã. Mas só entra 
com senha que deve ser retirada 
nos dias anteriores na secretaria 
paroquial.

Bons tempos: o médico Adalberto Menezes Lorga, 
cercado pela mulher, Ana Maria, e pelos netos, ganha 

idade nova hoje.

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS 
EIRELI
EMPENHO 15002/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BONSENSO COMERCIAL LTDA EPP
EMPENHO 10423/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA URGENTE
CONTRATADA: JRT INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 12090/20 E 12093/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da con-
tratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020117675 - Preg. Eletr 718/19 - Proc. 15.855/19 
- ATA 146/20
Interessada: CS Comércio de Cereais EIRELI-Ltda. CNPJ: 
19.079.553/0001-00
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da 
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à 
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
ERRATA
Publicação do dia 22-08-2020 - PE Nº 245/2020 – ATA 
627/20.
Onde se lê: Elétrica Aparecida de Souza Lima Eireli.
Leia-se: Érica Aparecida de Souza Lima Eireli.
ERRATA
Publicação do dia 22-08-2020 - PE Nº 245/2020 – ATA 
628/20.
Onde se lê: Elétrica Aparecida de Souza Lima Eireli.
Leia-se: Flash Comércio de Produtos de Higiene Eireli.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2020
ATA Nº 0641/20
CONTRATADA: IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS 
EM GERAL EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de sabonetes líquido – Valores Uni-
tários – Item 01 – R$4,99; Item 02 – R$4,99 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0642/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos  – Valores 
Unitários – Item 02 – R$54,59; Item 03 – R$15,80; Item  
04 – R$3,36; Item 11 – R$412,49; Item 20 – R$7,60; Item 
22 – R$3,75; Item 35 – R$44,10; Item 36 – R$44,10; Item 
39 – R$1,85; Item 40 – R$43,00; Item 41 – R$52,00; Item 
47 – R$5,89; Item 48 – R$3,99; Item 55 – R$143,70; Item 
80 – R$32,97 – SME – Sueli Petronilia A. Costa  – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0643/20
CONTRATADA: A. C. LOPES ELETRICA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos  – Valores 
Unitários – Item 14 – R$105,58; Item 17 – R$105,50; Item 
18 – R$105,50; Item 26 – R$1,85; Item 32 – R$212,85; Item 

37 – R$1,40; Item 38 – R$0,91; Item 57 – R$12,35; Item 
69 – R$1,50 – SME – Sueli Petronilia A. Costa  – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2020
ATA Nº 0644/20
CONTRATADA: FZ DE CASTRO ME
OBJETO: Fornecimento de fechaduras e cadeados – Valo-
res Unitários – Item 04 – R$49,90; Item 05 – R$48,20; Item 
06 – R$56,90 – SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2020
ATA Nº 0645/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de fechaduras e cadeados – Valores 
Unitários – Item 02 – R$7,84; Item 03 – R$11,19; Item 07 
– R$96,00; Item 08 – R$29,00; Item 09 – R$38,80 – SME – 
Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2020
CONTRATO Nº INL/0007/20
CONTRATADA: DFM Castro Educação Infantil e Fundamen-
tal
OBJETO: Prestação de serviço em unidade escolar para tra-
tamento multidisciplinar, destinada a cumprimento de ordem 
judicial processo n.º 0006618-57.2015.8.26.0576 de Heitor 
Vinicius Garcia – Valor total R$27.150,00 – SME – Sueli Pe-
tronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 14860/2020
CONTRATO Nº: DPL/0051/20
CONTRATADA: ECAV CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. 
OBJETO: Prestação de serviços de construção de galeria 
pluvial para evitar transposição de água na Estrada Rural 
SJP-050 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo de 
vigência: 60 dias. Valor Total: R$19.992,17.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 14861/2020
CONTRATO Nº: DPL/0052/20
CONTRATADA: ECAV CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. 
OBJETO: Prestação de serviços de construção de galeria 
pluvial para evitar transposição de água na Estrada Rural 
SJP-050 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo de 
vigência: 60 dias. Valor Total: R$19743,81.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Homologo este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade e adjudico o seu objeto em favor de 
GABRIELA FIORE ME, nos termos e condições da proposta 
vencedora. Luís Roberto Thiesi – Sec. Mun. de Administra-
ção
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 271/2020 – Processo n.º 
12.351/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de concreto 
usinado para manutenção de serviços de reforma de praças, 
sarjetas e outros. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 17/08/2020, 
sendo adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedo-
ra: CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA 
Item 02: Fracassado. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretária Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 253/2020 – Processo n.º 
12.238/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanternas e ba-
terias para uso dos agentes comunitários de saúde e agen-
tes de combate a endemias. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 31/07/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA  (item 1). 

Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia 
Helena Antonio -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 277/2020 – Processo n.º 
12.403/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
construção em atendimento as unidades escolares. Se-
cretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 19/08/2020, sendo adjudicado os itens 
à empresa declarada vencedora: INDUSTRIA DE MÓVEIS 
V.V. LTDA ME (itens 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10). Os itens 4 e 6 
foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 278/2020, PROCESSO 12.466/2020, objetivando a 
aquisição de veículo (zero quilometro) para atender a comis-
são municipal de fi scalização e recebimento de limpeza pú-
blica. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 11/09/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 299/2020, PROCESSO 12.672/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de grama esmeralda para 
atender a Secretaria e suas divisões com fi nalidade de paisa-
gismo. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 11/09/2020, 
às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 122/2020 – Processo n.º 
11.350/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odon-
tológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Ficam revogados 
os itens 02 e 03 do Pregão Eletrônico em epigrafe. Aldenis A. 
Borim – Secretario Municipal de Saúde.

LEI Nº 13.613
DE 24 DE AGOSTO DE 2020.

Dispõe sobre a criação do selo “Empresa Solidária”, para 
as pessoas jurídicas, que aderirem ao programa destinação 
solidária no Município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei cria o selo “Empresa Solidária”, para as em-
presas que aderirem, integralmente, ao Programa Destina-
ção Solidária no município de São José do Rio Preto.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se Em-
presa Solidária, a pessoa jurídica que tem como política a 
adesão integral ao Programa Destinação Solidária, desti-
nando 1% de seu Imposto de Renda ao CMDCA – Conselho 
Municipal de Defesa da Criança e Adolescente e o mesmo 
percentual para o CMDI – Conselho Municipal dos Direitos 
do Idoso.
Art. 2º O presente Selo tem como objetivos:
I - Distinguir e homenagear empresas com preocupação 
social e solidária com as crianças, adolescentes e idosos;
II - Incentivar a participação solidária da sociedade na con-
secução de programas, projetos ou serviços voltados para 
crianças, adolescentes e idosos no Município.
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Art. 3º Motivação para a Empresa receber o Selo:
I - Ser reconhecida pela sociedade por suas ações sociais 
para a melhoria da comunidade; 
II - Participação ativa no desenvolvimento da comunidade na 
qual a empresa está inserida; 
III - Apresentar um diferencial no mercado, focado no marke-
ting social; 
IV - Agregar valor social à sua marca, colaborando para a 
defesa da criança e do adolescente e dos direitos dos ido-
sos, em nossa cidade;
V - Valorização da empresa na sociedade e no mercado; 
VI - Ampliação da visibilidade perante seus fornecedores e 
clientes; 
VII - Contribuir para o desenvolvimento e inclusão das crian-
ças, adolescentes e idosos, agregando valor social à marca, 
podendo exibir o selo “Empresa Solidária” em sua comunica-
ção institucional;
Art. 4º A efetivação da doação, com a respectiva comprova-
ção, dará direito à Empresa de receber o Modelo do referido 
Selo, que poderá ser utilizado em todas as peças publici-
tárias, redes sociais da empresa, embalagens, produtos, 
serviços e demais locais que julgar convenientes.
Art. 5º O Selo “Empresa Solidária” terá prazo de validade de 
um ano, podendo ser renovado todas as vezes que a empre-
sa aderir ao Programa Destinação Solidária.  
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, esta-
belecendo a “logomarca” e demais critérios de efetivação do 
Selo.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.070/2020
Projeto de Lei nº 085/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 
39/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 88/2018 – PROC. nº 
102/2018 - Contratada: MODESTO & REZENDE LTDA ME.
Objeto: Prorrogação do contrato com redução de valor refe-
rente à contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva e restaurativa nos veí-
culos da Frota do SeMAE, com fornecimento e aplicação de 
peças de reposição, genuínas ou originais e acessórios.
Data da assinatura: 25.08.2020 Prazo: 12 meses 
Valor total: R$ 38.401,85.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
33/2020 – PROCESSO SICOM 3159/2020
Objeto: Registro de preço para fornecimento de 42.000 (qua-
renta e dois mil) quilogramas de polímero catiônico granular 
(pó) de alto peso molecular/alta carga para utilização no 
sistema de desidratação mecânica de lodos da Estação de 
Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto), localiza-
da à Rodovia Custódio da Silva, km 4,5 - Município de São 
José do Rio Preto/SP.
Sessão pública realizada on line no dia 04.08.2020 com 
continuação no dia 14.08.2020, sendo adjudicado o objeto à 
vencedora SNF DO BRASIL LTDA para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 33/2020 – PROCESSO SICOM 3159/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 14.08.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2020 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO 40/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 56/2020 - 
Contratada: AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM 
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA. Objeto: Aqui-
sição de 60.000 kg de solução aquosa de Ortopolifosfato 
de sódio para uso no processo de tratamento de água da 
Estação de Tratamento de Água - ETA.
Valor: R$ 413.400,00 Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
25.08.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 054 de 25/08/2020 – RESOLVE: De-
signar o servidor, ALAN SINIBALDI CORNACHIONI, ma-
trícula 132, para responder pela Presidência da Comissão 
de Licitação do SeMAE, a partir de 24 de agosto de 2020, 
enquanto durar a ausência da titular. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 
partir de 24 de agosto de 2020.
S. J. Rio Preto 25.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051414
Fica autuada a empresa J SILVA PAINÉIS LTDA, CNPJ: 
51.858.934/0002-80, IM: 480220, localizada na Av Dr Fer-
nando Costa, 137, Vila Maceno – CEP: 15061-000 – São 
José do Rio Preto/SP, auto datado em 25/06/2020, o infra-
tor qualifi cado deixou de atender a Notifi cação n° 18266 
de 15/01/2020, motivo da autuação: Parágrafo único do 
Artigo 5° da Lei Municipal n° 7176/1998, multa em dobro 
diariamente na reincidência, BASE DE CÁLCULO: 20 UFIR, 
MULTA: R$ 75,80 (setenta e cinco reais e oitenta centavos). 
Assinado pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina 
Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 81011300 9 BR, acusando “não procura-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18965/2020

Fica notifi cada a empresa ANDERSON ALCIDIO PUCCI 
MARECO 04119728129, CNPJ: 28.313.751/0001-87, IM: 
3460820, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, 280, 
Est Morada Campestre – CEP: 15062-017 – São José do 
Rio Preto/SP, datada em 19/06/2020, MOTIVO: Proibido 
fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do 
município, Lei Vigente: Artigo 1° da LM n° 7419/99, prazo 

de 10 dia (s), multa de 2 SALÁRIO (x1 R$ 2.090,00). O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane 
Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi devol-
vida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
acordo com registro do AR JU 81009286 0 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18966/2020

Fica notifi cada a empresa KE COMERCIO DE EMBALA-
GENS PLASTICAS LTDA ME, CNPJ: 19.691.593/0001-08, 
IM: 3242270, localizada na Rua Sebastião Bernardino de 
Souza, 620, Vila Toninho – CEP: 15062-001 - São José do 
Rio Preto/SP, datada em 19/06/2020, MOTIVOS: É proibido o 
lançamento, depósito, despejo, colocação e ou permanência 
de quaisquer objetos em locais públicos e outros locais, Lei 
Vigente: Artigo 5° da Lei Municipal n° 7176/1998, prazo de 1 
dia(s), multa de 20 UFIR (x1 R$75,80); Proibido fazer quei-
madas de qualquer natureza, na área urbana do município, 
Lei Vigente: Artigo 1° da LM n° 7419/99, prazo de 10 dia (s), 
multa de 2 SALÁRIO (x1 R$ 2.090,00). O não cumprimen-
to da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará 
sujeita às penalidades impostas pela legislação vigente, assi-
nada pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini 
Neves, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JU 81009287 3 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18967/2020

Fica notifi cada a empresa JR RIO PRETO MOVEIS PA-
DRONIZADOS LTDA ME, CNPJ: 11.233.623/0001-20, IM: 
3034020, localizado na Rua Sebastião Bernardino de Souza, 
620, Chácara Jóckei Club – CEP: 15062-001 - São José do 
Rio Preto/SP, datada em 19/06/2020, MOTIVOS: É proibido o 
lançamento, depósito, despejo, colocação e ou permanência 
de quaisquer objetos em locais públicos e outros locais, Lei 
Vigente: Artigo 5° da Lei Municipal n° 7176/1998, prazo de 1 
dia(s), multa de 20 UFIR (x1 R$75,80); Proibido fazer quei-
madas de qualquer natureza, na área urbana do município, 
Lei Vigente: Artigo 1° da LM n° 7419/99, prazo de 10 dia (s), 
multa de 2 SALÁRIO (x1 R$ 2.090,00). O não cumprimen-
to da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará 
sujeita às penalidades impostas pela legislação vigente, assi-
nada pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini 
Neves, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JU 81009288 7 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 19012/2020

Fica notifi cado ROBERTO JOSE LOPES, CPF: 033877598-
60, RG: 15413039-4(SSP), localizado na Rua João Chamas, 
960, Jardim São Francisco – CEP: 15086-190 – São José do 
Rio Preto/SP, datada em 25/06/2020, MOTIVO: É proibido o 
lançamento, depósito, despejo, colocação e ou permanência 
de quaisquer objetos em locais públicos e outros locais, Lei 
Vigente: Artigo 5° da Lei Municipal n° 7176/1998, prazo de 
1 dia(s), multa de 20 UFIR (x1 R$75,80). OBSERVAÇÃO: 
PARAR IMEDIATAMENTE DE JOGAR ENTULHO EM ÁREA 
PÚBLICA, DE ACORDO COM O BO DA POLICIA. O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Marilene 
Antunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi devol-
vida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
acordo com registro do AR JU 81011474 1 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 19093/2020

Fica notifi cado CESAR JOÃO DE OLIVEIRA, CPF: 
046115238-02, RG: 14403894-8(SSP), localizado na Rua 
Tenente Antonio Brito, Estância Unitra – CEP: 15081-552 – 
São José do Rio Preto/SP, datada em 13/07/2020, MOTIVO: 
Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área ur-
bana do município, Lei Vigente: Artigo 1° da LM n° 7419/99, 
prazo de 10 dia (s), multa de 2 SALÁRIO (x1 R$ 2.090,00). 
O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a 
notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Fa-
biane Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81011384 8 BR, acusando 
“desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Notifi cação 001794 – NÚCLEO PERMANENTE DE GES-
TÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
Fica notifi cada ANA ELISA DE CARVALHO VIANA, CPF: 
376176888-57, RG: 42120338-9, localizada na Rua Dr 
Coutinho Cavalcanti, 469, Dist Engenheiro Schmitt – 
CEP: 15104-036 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
09/07/2020, MOTIVO: É proibido abandonar entulho ou de-
jetos de qualquer espécie, independente do meio de trans-
porte (até 1 m³), Lei Complementar n° 504/2016 – artigo 2°, 
VIII, Multa de 40 UFMs, prazo imediato. OBSERVAÇÃO: 
FLAGRANTE EM 30/06/2020, ÀS 18H20, ESTAÇÃO ECO-
LÓGICA – ACESSO IPA. O não cumprimento da Notifi cação 
no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81011492 8 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 384/2020

Conforme requerimento referente a “Defesa Preliminar sobre 
suposta invasão em área de preservação permanente do 
córrego Piedade”, a pedido de SILVAN RIBEIRO DE QUEI-
ROZ, localizado na Rua dos Ferroviários, 30, Vila Ferroviária 
– CEP: 15030-142 – São José do Rio Preto/SP, emitiu-se 
o Ofício 384 IFP/SMAURB, em 09 de julho de 2020,  assi-
nado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco da 
Silva Junior, informou-se que em relação a invasão de área 
privada ou não afetada ao uso do Poder Público não cabe 
ao município tomar quaisquer medidas em relação ao imóvel 
particular, no entanto, o contribuinte deve retirar todos os 
animais e objetos particulares do local de área pública, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento 
deste. Vencido o prazo, sem que sejam atendidas as me-
didas, estará sujeito as penalidades cabíveis. Publica-se o 
referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 81011486 5 BR, acusando “ausente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 410/2020

Conforme requerimento referente a “Agendamento de Visita 
Técnica via e-mail”, a pedido de J A JERONIMO, localizada 
na Rua Julio Aldo Arvati, 1465, Setvalley – CEP: 15055-
800 – São José do Rio Pret/SP, emitiu-se o Ofício 410 IFP/
SMAURB, em 17 de julho de 2020, assinado pelo Inspetor 
Fiscal de Posturas Edson Francisco da Silva Junior, infor-
mou-se que o processo ICAD da empresa em questão, de 
protocolo 2019290248, permanecerá indeferido, pois con-
forme informação fi scal, em vistoria realizada no local em 
09/07/2020, às 15:10 hr, o estabelecimento estava fechado. 
Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81011525 1 BR, acusando 
“mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDA-
DE CIVIL NA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Conforme previsto no Artigo 2º da Lei Municipal nº 13.521, 
de 17 de julho de 2020, a Secretaria Municipal de Cultura 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, faz saber 
que até o dia 18/10/2020, os segmentos da sociedade civil, 
representados por 13 cadeiras, descritos no texto da lei, 
deverão indicar os representantes, titular e suplente, que 
comporão o Conselho Municipal de Políticas Culturais.
1 – O Conselho
1.1 - O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC, 
órgão colegiado consultivo e deliberativo, integrante da 
estrutura básica da Secretaria Municipal de Cultura, com 
composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, 
se constitui no principal espaço de participação social insti-
tucionalizada, de caráter permanente.
1.2 - O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC 
tem como principal atribuição propor, deliberar, acompanhar 
a execução e avaliar as políticas públicas de cultura, conso-
lidadas no Plano Municipal de Cultura - PMC. 
1.3 - Os integrantes do Conselho Municipal de Políticas Cul-
turais – CMPC, que representam a sociedade civil, deverão 
representar os diversos segmentos artísticos e culturais, 
considerando as dimensões, simbólica, cidadã e econômica 
da cultura e são eleitos democraticamente pelos integrantes 
dos respectivos segmentos, por meio de voto direto. 
1.4 - A representação do Poder Público no Conselho Mu-
nicipal de Políticas Culturais - CMPC deve contemplar a 
representação do Município de São José do Rio Preto/SP 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Secretarias 
Municipais afi ns.
2. - Da composição – Sociedade Civil – 13 representantes
2.1. – Os segmentos da sociedade civil que estarão repre-
sentados no Conselho foram defi nidos durante a I Conferên-
cia Municipal de Cultura, no ano de 2018 e são: 
- Artes Plásticas / Visuais / Design 
- Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas 
- Teatro / Arte Circense  
- Dança / Movimento  
- Carnaval / Samba 
- Literatura/Livro  
- Cultura Urbana / Arte de Rua / Hip Hop  
- Música  
- Patrimônio Cultural  
- Cultura da População Negra e População Indígena 
- Cultura LGBTQIA+  
- Cultura Popular / Folclore / Artesanato  
- Produção / Promoção Cultural / Economia Criativa  
3. Da participação e eleição
3.1 - Só poderão candidatar-se às representações, os maio-
res de 18 anos.
3.2 - Só poderão ter direito a voto, maiores de 16 anos.
3.3 – A eleição dos representantes dos segmentos para 
compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais de São 
José do Rio Preto, além do embasamento na Lei Munici-
pal 13.521/20, deve atender ao que está preconizado na 
CF/1988 e ordenado na Lei Federal 9.504/97 (Legislação 
Eleitoral). 
3.4 - Cada segmento a ser representado no Conselho, cons-
tantes da lei, deverão realizar 02 (duas) audiências públicas, 
por meio de plataforma virtual, com ampla divulgação na 
imprensa local, para a inscrição de candidatos às vagas de 
representantes, titular e suplente, e realização da eleição. 
3.5 - O não cumprimento do prazo de realização das audiên-
cias públicas ou a não comprovação de realização das mes-
mas implica em inelegibilidade, fi cando a cargo da Secreta-
ria Municipal de Cultura a indicação de representante do(s) 
segmento(s) que não apresentar o resultado do integrante 
democraticamente eleito.
3.6 - A eleição realizar-se-á por segmento, sendo eleitos, 
por seus pares, por voto direto, um titular e um suplente, 
sendo que os demais candidatos votados comporão lista de 
suplência em ordem de classifi cação. 
3.7 – Os segmentos contemplados no texto da Lei deverão 
apresentar seus representantes no dia 18 de outubro de 
2020, na programação da Conferência Municipal de Cultura, 
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realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, via platafor-
ma Zoom Meet a ser disponibilizada e divulgada posterior-
mente em toda a imprensa local.
Parágrafo 1º – Para ofi cialização da indicação do represen-
tante, o segmento deverá apresentar ofício dirigido à Secre-
taria Municipal de Cultura e anexar os documentos, do titular 
e do suplente, relacionados abaixo:
a) Dados pessoais (nome, RG, CPF, endereço completo, 
telefone, e-mail, data de nascimento);
         b) Currículo resumido;
         c) Foto de rosto, com boa resolução.
         d) Autorização de uso de imagem.
Parágrafo 2º - Além da documentação dos representantes 
eleitos, cada segmento deverá anexar ao ofício de indica-
ção, cópia das atas das 02 (duas) audiências públicas e 
cópia da ata da eleição.
3.8 – O resultado da eleição, após a indicação de todos os 
segmentos, juntamente com os representantes do Poder 
Público, será publicado no Diário Ofi cial do Município.

4. - Do mandato 
4.1 - O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos 
(11/2020 a 11/2022), permitida a recondução, por mais 2 
(dois) anos.
4.2 - O exercício do mandato de conselheiro, considerado de 
interesse relevante para o município, não será remunerado.
4.3 – As diretrizes internas do Conselho Municipal de Políti-
cas Culturais serão defi nidas por Regimento a ser construído 
pelos membros eleitos e aprovado em Plenária.
5. – Das disposições fi nais
5.1 – Após publicação no Diário Ofi cial, será criado o Decre-
to que dará posse aos membros do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de São José do Rio Preto.
5.2 – Os casos omissos neste edital serão decididos pela 
Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto/SP, 24 de agosto de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Demarcação Urbanística
Regularização Fundiária Urbana
Retifi cação do Edital nº 158/2019
Onde se lê PARQUE DAS NASCENTES, leia-se RESIDEN-
CIAL PARQUE DAS NASCENTES. 
Em São José do Rio Preto, aos 24 de agosto de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

EXTRATO DO 2.ª ADITIVO DE VALOR AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO 003/2018: que entre si celebram a Se-
cretaria Municipal do Trabalho e do Emprego e COOPER-
LAGOS – Cooperativa Social de Coleta Seletiva Benefi cia-
mento e Transformação de Materiais Recicláveis de São 
José do Rio Preto doravante denominada ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, inscrita no CNPJ sob n.º  
08.348.130/0001-21 localizado na Avenida Lécio Anawate, 
500, Distrito Industrial, CEP 15035-190 em São José do 
Rio Preto - SP, representado neste ato por seu dirigente, 
Helena Maria Carvalho, portadora da cédula de identidade 
RG nº 9.308.975-2 SSP/SP, CPF nº 023.216.368-58, em 
conformidade com a Lei Federal nº13.019 31 de julho de 
2014, e com Decreto Municipal nº17.708 de 07 de fevereiro 
de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro 
de 2017 e alterações pelo Decreto n.º 17.800 de 29 de junho 
de 2017,  fi rmados nos autos do processo de chamamen-
to público n.º 002/2017, celebram o aditivo no valor de R$ 
62.000,00 para inclusão de 7 novos cooperados do termo 
003/2018. 
OBJETO: Fomento para Cooperativa Social de Coleta 
Seletiva com objetivo de capacitação e da educação para 
o trabalho, geração de emprego e renda, com consequente 
erradicação da pobreza, preservação do meio ambiente e 
desenvolvimento humano, por meio da coleta, separação de 
materiais recicláveis, bem como a melhoria de qualidade de 
vida dos munícipes de São José de Rio Preto. 
VALOR DO 2.º ADITIVO: R$ 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil 
Reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO DO 2.º ADITIVO:  20 de agosto de 
2020 a 31 de Dezembro de 2020. 
DATA DA ASSINATURA DO 2.º ADITIVO: 20 de agosto de 
2020.
DATA DA VIGÊNCIA DO 2.º ADITIVO: 20 de agosto de 2020 
a 31 de dezembro de 2020.
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo 
os respectivos anexos, está disponível no portal da Transpa-
rência desse município www.riopreto.sp.gov.br
Edemilson Aparecido Favaron
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

Retifi cação Portaria n.º 008/2020 - CGM de 10 de junho 
de 2020: 

Onde se lê: CONVOLA Sindicância Investigativa nº 
023/2019 CGCM/SMTTS de 10 de julho de 2019, na pre-
sente Sindicância Administrativa Disciplinar nº 007/2020;
Leia-se:     CONVOLA Sindicância Investigativa nº 023/2019 
CGCM/SMTTS de 10 de julho de 2019, na presente Sindi-
cância Administrativa Disciplinar nº 008/2020.

SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 Anesia Agostini Moreira 2020189328 DEFERIDO
2 João Alberto Mazza 2020189324 DEFERIDO
3 Lourival José Evangelista 2020143448 DEFERIDO

4 Sindicado Condutores Autonomos de Veículos 
Rodoviários 2020175149 DEFERIDO

5 Wilson Costa 2018308949 apenso 2018320700, 
2020144001 DEFERIDO

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
2 Fabricio Negrelli 202029589 DEF. PARCIAL.
1 Isabelita Pereira de Brito 202078250 INDEFERIDO

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 022/2020

A.R. DEVOLVIDO

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 26 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 01461/20 AIF-P-H 000042 
A A MONTEIRO VEICULOS 01465/20 AIF-P-H 000041 
A M BATISTA & CIA LTDA ME 01485/20 AIF-P-F 000075 
ACADEMIA DE VOO INTER. ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA ME 01476/20 AIF-P-F 000081 
ACADEMIA UBER TRAINING EIRELI 01464/20 AIF-P-H 000040 
APARECIDA ANGELO DUARTE DE OLIVEIRA 01507/20 AIF-A-LF 000119 
APARECIDO DA SILVA 01469/20 AIF-A-S 00066 
AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA 01505/20 AIF-A-S 00067 
CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL INSTITUTO DHALION 
LTDA 01463/20 AIF-S-D 000146 

COISA E COISINHA COMERCIO DE SUVENIRES E ACESSORIOS 
EIRELI 01481/20 AIF-S-H 000155 

CONDOMINIO PRACA SHOPPING 01470/20 AIF-A-N 000235 
DANIEL SOARES DE ALMEIDA 01474/20 AIF-P-F 000078 
ELENITA DE SOUZA 10281098816 01479/20 AIF-S-H 000157 
EXCLUSIVE COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE PINTURA 
EIRELI ME 01478/20 AIF-S-H 000158 

FIT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01480/20 AIF-S-H 000156 
FLAVIO SANCHES MAGALHAES TUNES 01477/20 AIF-P-F 000079 
FRED ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA 01475/20 AIF-P-F 000080 
FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI 01503/20 AIF-P-F 000082 
FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI 01503/20 AIP-P-F 000032 
GABRIELA FERREIRA SOARES TEIXEIRA ME 01483/20 AIF-P-H 000044 
GABRIELA MARIA FELIX 41064742807 01482/20 AIF-P-H 000043 
GENIVAL PEREIRA 01506/20 AIF-S-H 000160 
GUILHERME CLAUDINO ME 01468/20 AIF-S-H 000152 
HITARA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 01501/20 AIF-A-LF 000117 
IRENE DANIELE CURY 31979655820 01502/20 AIF-A-LF 000118 
L B POLEZI ME 01486/20 AIF-P-H 000047 
LAMPIAO VEICULOS EIRELI ME 01467/20 AIF-S-H 000153 
LANCHONETE REI DO CUPIM RIO PRETO LTDA ME 01471/20 AIF-P-F 000077 
LINDOMAR LOURENCO ALVES MENDES 01472/20 AIF-S-V 000055 
LIVAR BELLAN ME 01484/20 AIF-P-H 000045 
MARIZA RENATA COSTA 25102658816 01462/20 AIF-A-LF 000113 
PAZOTTI DE OLIVEIRA VEICULOS RIO PRETO LTDA ME 01466/20 AIF-S-H 000154 
POTHIRON ACESSORIOS PARA ACADEMIA LTDA ME 01487/20 AIF-P-C 000132 
S A RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME 01508 AIF-A-N 000236 
SERGIO CICERO SIQUEIRA SÃO JOSE DO RIO PRETO ME 01473/20 AIF-S-V 000054 
VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS DELEFRATE 18196516819 01488/20 AIF-S-H 000161 
VIPCELL SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA ME 01504/20 AIF-P-H 000046 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
NESTE ATO FICA CANCELADO A PUBLICAÇÃO VEICULA-
DA NO JORNAL DHOJE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020, 
EM VIRTUDE DE FALHAS DE PUBLICAÇAO EM TODOS 
OS VEICULOS NECESSARIOS. - JOAO CARLOS FER-
NANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 25 
DE AGOSTO DE 2020.

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Oficiais do
Registro de Imóveis

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
 

(Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1.979) 
 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS Oficial do 2º Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, FAZ PÚBLICO, que foram 
apresentados para exame dos interessados na conformidade da Lei 6.766 de 19 de dezembro 
de 1979, o requerimento de CÉLIA REGINA RUIZ BERETTA, RG.11.229.309-SSP-SP, 
CPF.122.324.478-47, brasileira, solteira, maior, analista de sistemas, residente e 
domiciliada nesta cidade, na Rua Fernando Gomes, n.° 281, bairro Parque Celeste e 
MARIA ISABEL RUIZ BERETTA, RG.9.507.849-SSP-SP, CPF.050.305.318-07, 
brasileira, aposentada, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da 
Lei 6.515/77, com Ilson Toráo Nakamoto, RG.9.642.187-3-SSP-SP, CPF.029.913.188-21, 
brasileiro, engenheiro eletricista, residente e domiciliada na cidade de São Carlos/SP, na 
Rua Marcolino Lopes Barreto, n.° 1970, bairro Centreville, com anuência da usufrutuária 
DOLORES RUIZ GARCIA BERETTA, portadora do RG. n.º 8.749.084-SSP-SP e CPF 
n.º 249.051.498-94, brasileira, do lar, viúva  residente e domiciliada na cidade de Uchoa-
SP, na Avenida Floriano Peixoto, n.° 356, do memorial e demais documentos relativos ao 
DESMEMBRAMENTO previsto no artigo 2º parágrafo 2º da mencionada lei, 
aprovado pela Prefeitura Municipal de Uchoa, em 27 de março de 2020, conforme 
Autorização de Desmembramento nº 04/2.020  do terreno situado na cidade de Uchoa, 
matriculado sob nº 77.422, desta Serventia, com área total de 4.057,60 metros quadrados, 
o qual foi desmembrado em oito áreas, sendo: área “A” com 273,62m²; área “B” com 
263,06m²; área “C” com 253,94m²; área “D” com 301,45m²; área “E” com 301,86m²; 
área “F” com 230,00m²; área “G” com 230,00m² e área “H” com 2.203,67 m². Esta 
publicação é feita para efeito de, decorridos quinze dias da data da última publicação do 
presente edital, e na ausência de qualquer impugnação de terceiros, proceder-se-á ao 
registro de que trata o parágrafo 1º do artigo 19 da citada lei. Dado e passado no Serviço 
Registral da Segunda Circunscrição Imobiliária da Comarca de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, aos vinte e quatro (24) dias do mês de agosto, do ano de dois mil e 
vinte (2.020). O 2º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto – SP. 

 

Cristiano Viana Silveira Santos 
Oficial 
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
S/A

CNPJ nº 71.744.858/0001-09
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente e nos termos dos artigos 6º e 7º do Estatu-
to, a convocação dos senhores acionistas da Grahan Bell 
Administradora e Incorporadora S/A foi efetuada através de 
Aplicativo Digital onde a maioria decidiu que a Assembleia 
Geral Ordinária, será realizada por meio de Vídeo Conferen-
cia transmitida de sua sede, localizada à Rua Adib Buchala, 
n.º 150, Jardim Pinheiros – CEP 15.091-320, São José do 
Rio Preto/SP, no dia 30 de setembro de 2020, às 19h00h, 
com a seguinte ordem do dia:
a) Discutir sobre a necessidade ou não de eleger nova 
diretoria com a designação de novos cargos;
b) Destinação dos resultados fi nanceiros;
c) Outros assuntos de interesse da sociedade e dos 
acionistas; 

O relatório da administração sobre os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos do exercício fi ndo juntamente 
com¬ a cópia das demonstrações fi nanceiras. 
Terá início às 19:00 horas do dia 30/09/2020, com a presen-
ça da maioria simples dos acionistas, e às 19:30 horas com 
a presença de qualquer número

São José do Rio Preto, SP, 24 de agosto de 2020.
Marcelo Luis Moi – Diretor Presidente

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA  DO PARTIDO DEMOCRATAS 
 DEM, DO MUNICÍPIO DE UBARANA, nos termos do art. 1º, §1º, inciso II da E.C. 

nº 107/2020, art. 8º e demais disposições da Lei nº 9.504/97 e de acordo com os 
arts. 22, 24 e §1º, e demais disposições do estatuto 
partidário, convoca, nos termos do art. 42 do Estatuto: I  os membros do Diretório 
Municipal; II  o(s) Vereadores), o(s) Deputado(s) Estadual(is) e Federal(is) e 
Senador(es) com domicílio eleitoral no Município; III  os membros do Diretório 
Estadual com domicílio eleitoral no município; e IV - os Delegados do Município à 
Convenção Estadual, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 
04 de setembro de 2020, com início às 19:30 h., no Auditório da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ubarana, localizada na Rua Alfredo Martins de Souza, 570, 
centro, no Município de Ubarana/SP, observada a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Deliberação sobre propostas de aprovação de coligação para eleição 
majoritária; 

2. Escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;  

3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;  

4. Designação de representantes e de delegados, perante à Justiça Eleitoral. 

5. Outros assuntos inerentes à convenção. 

Por motivo sanitário, todos os presentes deverão estar usando EPI 
(máscaras), respeitar o distanciamento mínimo exigido, bem como será 
disponibilizado um ponto para uso de álcool em gel para desinfecção das mãos no 
local. O credenciamento dos convencionais e suplentes será realizado com 
antecedência de 15 (quinze) minutos, a fim de evitar aglomeração e controlar o 
acesso, respeitando as normas sanitárias. 

Ubarana(SP), 25 de agosto de 2020. 

 
 
 

JOÃO COSTA MENDONÇA 
Presidente do DEM 

Diretório do Município de Ubarana 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA INTERVENTORA DO 
PARTIDO PROGRESSISTAS  PP, DO MUNICÍPIO DE UBARANA, nos termos do 
art. 1º, §1º, inciso II da E.C. nº 107/2020, art. 8º e demais disposições da Lei nº 
9.504/97 e de acordo com os arts. 9, inciso I, 10, 32, inciso IV e V, e demais 
disposições do estatuto partidário, convoca, nos termos do art. 31 do Estatuto: I  
os membros do Diretório Municipal; II  o(s) Vereadores), o(s) Deputado(s) 
Estadual(is) e Federal(is) e Senador(es) com domicílio eleitoral no Município; III  
os membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral no município; e IV - os 
Delegados do Município à Convenção Estadual, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, 
que será realizada no dia 04 de setembro de 2020, com início às 19:30 h., no 
Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Alfredo Martins 
de Souza, 570, centro, no Município de Ubarana/SP, observada a seguinte 
ORDEM DO DIA: 

1. Deliberação sobre propostas de aprovação de coligação para eleição 
majoritária; 

2. Escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;  

3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;  

4. Designação de representantes e de delegados, perante à Justiça Eleitoral. 

5. Outros assuntos inerentes à convenção. 

Por motivo sanitário, todos os presentes deverão estar usando EPI 
(máscaras), respeitar o distanciamento mínimo exigido, bem como será 
disponibilizado um ponto para uso de álcool em gel para desinfecção das mãos no 
local. O credenciamento dos convencionais e suplentes será realizado com 
antecedência de 15 (quinze) minutos, a fim de evitar aglomeração e controlar o 
acesso, respeitando as normas sanitárias. 

Ubarana, 25 de agosto de 2020. 

 
 

CLAUDINEI ROBERTO PEREIRA 
Presidente do PP 

Diretório do Município de Ubarana 
 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO 
SOLIDARIEDADE, DO MUNICÍPIO DE UBARANA, nos termos do art. 1º, §1º, 
inciso II da E.C. nº 107/2020, art. 8º e demais disposições da Lei nº 9.504/97 e de 
acordo com os arts. 18, 22 e 78, inciso III, e demais disposições do estatuto 
partidário, convoca, nos termos do art. 33 do Estatuto: I  os membros do Diretório 
Municipal; II  o(s) Vereadores), o(s) Deputado(s) Estadual(is) e Federal(is) e 
Senador(es) com domicílio eleitoral no Município; III  os membros do Diretório 
Estadual com domicílio eleitoral no município; e IV - os Delegados do Município à 
Convenção Estadual, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 
04 de setembro de 2020, com início às 19:30 h, no Auditório da Câmara Municipal 
de Vereadores, localizada na Rua Alfredo Martins de Souza, 570, centro, no 
Município de Ubarana/SP, observada a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Deliberação sobre propostas de aprovação de coligação para eleição 
majoritária; 

2. Escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;  

3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;  

4. Designação de representantes e de delegados, perante à Justiça Eleitoral. 

5. Outros assuntos inerentes à convenção. 

Por motivo sanitário, todos os presentes deverão estar usando EPI 
(máscaras), respeitar o distanciamento mínimo exigido, bem como será 
disponibilizado um ponto para uso de álcool em gel para desinfecção das mãos no 
local. O credenciamento dos convencionais e suplentes será realizado com 
antecedência de 15 (quinze) minutos, a fim de evitar aglomeração e controlar o 
acesso, respeitando as normas sanitárias. 

Ubarana, 25 de agosto de 2020. 

 
 
 

MARCO ANTONIO VITALI 
Presidente do SDD 

Diretório do Município de Ubarana 
 
 
 

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

1. RODRIGO COSTA DA SILVA e TAINAN SILVA 
CARDO, sendo ELE fi lho de ANTONIO CARLOS SOARES 
DA SILVA e de MARIA NÉLIA COSTA DA SILVA e ELA fi lha 
de AMÉLIA SILVA CARDOSO; 

2. FELIPE REATTI DA SILVA e PAULA MALTA DOS 
SANTOS, sendo ELE fi lho de ODAIR PEREIRA DA SILVA e 
de MÁRCIA ADRIANA REATTI DA SILVA e ELA fi lha de SIL-
VIO SOARES DOS SANTOS e de SANDRA REGINA MALTA 
DOS SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/08/2020. 

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 068/2020, Ata de Registro de Preço nº 026/2020, objeto do Processo Licitatório nº 076/2020. TIPO: Menor preço unitário. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de eletrodoméstico e material de limpeza para o Departamento de Saúde de Guapiaçu/
SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 15 de 
setembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 26/08/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 25/08/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.


