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Ocupação 
de UTI 

cai e fica 
em  65%
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INCÊNDIO Grande incêndio na tarde de ontem na área do antigo IPA provocou 
fechamento de avenida e consumiu enorme área permanente de floresta.                     Pág A4

Negacionismo 
ao coronavírus 
coloca em risco 
fase amarela

Alimentos sobem acima da inflação e gás 
pode ter novo reajuste, dizem empresas

SEU BOLSO

Pág. A5

Guilherme BATISTA

O arroz, feijão, leite e óleo de 
soja, por exemplo, já possuem 
reajuste médio acumulado em 
torno de 18% no ano, número 
quase quatro vezes maior que 
o índice geral de preços dos 
demais alimentos (5%). Para 
piorar insumos básicos devem 
ter mais reajustes. “Vai ter 
outro aumento ainda neste 
mês, que sai todo o ano”, diz 
Kauany Queiroz, de uma reven-
dedora de gás no município. 
Já o Sincopetro afirma que os 
últimos reajustes dos combus-
tíveis são resultado da alta do 
dólar. A Apas, associação dos 
supermercados,  divulgou nota 
informando que está orientando 
associados a negociarem o pre-
ço com fornecedores e comprar 
apenas a reposição necessária 
para estoque.                                                                                                                    
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Delegado Alceu Lima

Divulgação

Deputados 
da região têm 

divulgação ruim, 
diz pesquisa
Os deputados federais Luiz 

Carlos Motta (PL) de Rio Preto e 
Geninho Zuliani (DEM) Olímpia 
conseguiram apenas 1 estrela 
das 5 possíveis no levantamento 
pelo site Congresso em Foco, que 
avalia a forma que os deputados 
e senadores publicam suas ativi-
dades parlamentares em todas as 
mídias além do que é divulgado 
no site do Senado ou Câmara 
Federal.                          Pág. A3

No primeiro dia pós-termi-
no do mini-lockdown o núme-
ro de passageiros registrado 
foi de 51.796 pessoas – um 
pouco maior do que o registra-

Câmeras dentro de ônibus 
ajudam monitorar aglomeração

do em dias normais como na 
última sexta-feira (4) que tinha 
média de 49.496 passagei-
ros. Segundo o secretário de 
Trânsito, Amaury Hernandes, 

o monitoramento do nível de 
ocupação continuará sendo 
feito pelas câmeras instaladas 
dentro dos veículos e pelo sis-
tema de bilhetagem. Pág A2

Fatec recebe 
inscrições 

para projetos 
de Startups
Fatec de Rio Preto está 

com as inscrições abertas 
para a 11ª edição da Escola 
de Inovadores. Ideia é atrair 
projetos  e transformar idéias 
inovadoras em startups de 
sucesso.                 Pág A5

HCM reabre 
tomografia 
infantil com 

nova temática
O Hospital da Criança e Ma-

ternidade (HCM) reabriu nesta 
quarta-feira (9) a sala de to-
mografia infantil. O local agora 
conta com uma decoração que 
recria um cenário de circo e 
parque de diversões.    Pág A5

Justiça manda 
Fundação Casa 
fazer reforma
A Fundação Casa de Rio 

Preto anunciou que irá iniciar 
a reforma de quartos e banhei-
ros ainda em setembro, após. 
As adequações são para aten-
der a setença do juiz Evandro 
Pelarin.                        Pág. A4

Deic soluciona 
assassinato 
de soldador
O Deic (Divisão Especializa-

da de Investigações Criminais) 
apreendeu dois adolescentes, 
de 16 e 14 anos, suspeitos de 
participar de um assassinato 
em agosto. Um terceiro menor 
está foragido.             Pág A4

Vela acesa 
em pasto vira 
caso de polícia

Uma proprietária rural de 
51 anos acionou a Polícia 
Militar ao suspeitar que uma 
mulher, com uma vela acesa, 
atearia fogo em seu pasto, 
localizado próximo à Estância 
Santa Clara.             Pág A4

GREVE Funcionários dos Correios durante manifestação ontem em frente agência central de 
Rio Preto; paralisação entra hoje no 24º dia.                                                              Pág A2

Fundação Casa de Rio Preto
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Inflação atinge produtos básicos e 
empresários falam em mais reajustes

A prateleira do supermer-
cado e outros produtos e 
serviços têm se tornado um 
pesadelo para consumidores 
rio-pretenses nos últimos 
dias. O que tem se visto é 
uma explosão de reajustes 
de preços sem aparente mo-
tivo.  De acordo com o Índice 
de Preços para o Consumidor 
Amplo (IPCA), até mesmo 
alimentos básicos estão 
sofrendo que a alta dos 
preços. O arroz, feijão, leite 
e óleo de soja, por exemplo, 
já possuem reajuste médio 
acumulado em torno de 18% 
no ano, número quase qua-
tro vezes maior que o índice 
geral de preços dos demais 
alimentos (5%).

Outro produto que puxou 
a inflação é o combustível. 
No município, o preço do eta-
nol está variando de R$ 2,50 
a R$ 2,70 e o da gasolina 
entre R$ 4,00 e R$ 4,20.

“Os combustíveis fósseis 
são pautados pela variação 
do dólar, que vem aumen-
tando muito nos últimos 
meses. Com isso, a Petro-
bras aumentou a tarifa em 
torno de 6% a 7%, o custo 

acaba sendo repassado para 
o consumidor”, explicou o 
presidente do Sincopetro 
(Sindicato do Comércio Vare-
jista de Derivados de Petróleo 
do Estado de São Paulo) de 
Rio Preto, Roberto Uehara.

Outro que sofreu reajuste 
foi o gás GLP, utilizado na 
cozinha da maioria dos bra-
sileiros. Na última terça-feira 
(1) teve um aumento de 9%, 
sendo o sexto reajuste da 
Petrobras do preço do pro-
duto no ano. Se em abril o 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

valor do botijão variava de R$ 
65 a R$ 75, atualmente os 
valores estão entre R$ 72 e 
R$ 80 em Rio Preto, segundo 
apuração do DHoje.

“Vai ter outro aumento 
ainda neste mês, que sai 
todo o ano. Essa é a primeira 
vez que estamos repassando 
o aumento para os consumi-
dores. Até agora tínhamos 
mantido o preço, mas desta 
vez infelizmente não vai ter 
como”, disse Kauany Queiroz, 
que trabalha em uma reven-
dedora de gás no município.

Por meio de nota, a APAS 
(Associação Paulista dos 
Supermercados) informou 
que os supermercados não 
aumentaram suas margens 
de lucro e que estão ape-
nas repassando o aumento 
proveniente dos fornece-
dores. “A APAS recomenda 
aos supermercadistas que 
continuem negociando com 
seus fornecedores e com-
prem somente a quantidade 
necessária para a reposição, 
bem como ofereçam aos 
seus consumidores opções 
de substituição aos produtos 
mais impactados por esses 
aumentos provenientes dos 
fornecedores de alimentos”, 
diz a nota.

SEU BOLSO

"Vai ter outro 
aumento ainda 
neste mês, que 
sai todo o ano. 

Essa é a primeira 
vez que estamos 

repassando o 
aumento para os 

consumidores. Até 
agora tínhamos 

mantido o preço, 
mas desta vez 

infelizmente não vai 
ter como"

Revendedores de gás esperam novo reajuste nos próximo dias

Cláudio LAHOS

TRANSPORTE Câmeras dentro de ônibus 
monitoram aglomerações

Rio Preto na fase Ama-
rela do Plano São Paulo 
fez com que as linhas do 
transporte coletivo fossem 
alteradas para reforçar o 
número de rodadas nos 
horários de pico.

No primeiro dia pós-ter-
mino do mini-lockdown o 
número de passageiros re-
gistrado foi de 51.796 pes-
soas – um pouco maior do 
que o registrado em dias 

normais como na última 
sexta-feira (4) que tinha mé-
dia de 49.496 passageiros.

Segundo o secretário 
de Trânsito, Amaury Her-
nandes, o monitoramento 
do nível de ocupação con-
tinuará sendo feito pelas 
câmeras instaladas dentro 
dos veículos e pelo sistema 
de bilhetagem. “Os registros 
mostram que, pelo menos 
por enquanto, a demanda 
vai se manter a mesma 
da fase laranja, incluindo 

Da REDAÇÃO apenas as segundas e ter-
ças-feiras como dias consi-
derados úteis”, salientou o 
secretário. 

Segundo o consórcio 
Riopretrans, foram reade-
quados horários e o número 
das linhas foi incluído 22 
rodadas nos no inicio da 
manhã (5h30 às 8 horas) e 
no final da tarde (16h30 às 
19h30) nas 12 linhas com 
o maior índice de ocupação.

São elas: Duas Vendas, 
Parque da Cidadania, Dis-

trito Industrial, Avenida Mi-
rassolândia, Solo Sagrado 
via Mirassolândia, Parque 
Nova Esperança (Shopping 
Cidade Norte), Parque Digni-
dade, São Francisco, Cidade 
Jardim, Nova Esperança 
(Distrito Industrial), Inter 
Bairro Zona Norte/Zona Sul 
e Região Norte (Damhas).

Extras- caso seja neces-
sário a secretaria alerta que 
existem ônibus extras e ro-
dadas poderão ser incluídas 
para evitar a lotação.

Secretaria diz que usa bilheterias e câmeras para 
monitorar aglomeração em coletivos

Cláudio LAHOS

PARALISAÇÃO

Protesto em agência marca 23º dia de greve dos Correios

Para marcar o 23º de 
greve dos trabalhadores 
do Correios aconteceu na 
manhã desta quarta-feira 
(9) um ato da categoria em 
frente à agência central em 
Rio Preto.

Segundo Sérgio Luís Pi-
menta, diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Em-
presas de Correios e Telégra-
fos de Rio Preto e região, o 
objetivo do ato foi dialogar 
com os trabalhadores so-
bre o momento vivido por 
eles e dar um fôlego para o 
movimento.

Dissídio – a novidade da 
semana é o chamamento 
feito pela ministra do TST 
(Tribunal Superior do Traba-
lho) Kátia Arruda, relatora 
do dissídio dos Correios que 

agendou para a sexta-fei-
ra (11) uma tentativa de 
conciliação entre as partes 
empresa e representantes 
dos trabalhadores.

Balanço – o sindicalista 
salienta que 64 cidades da 
base territorial aderiam a 
greve e existe uma grande 
oscilação na participação 
em especial por parte dos 
mais novos os antigos já 
estariam calejados com a 
situação que sempre se 
repete.

Os trabalhadores cobram 
da empresa o cumprimento 
do acordo que foi firmado 
anteriormente e teria valida-
de até 31 de julho de 2021 
e for rompido pela empresa. 
“A empresa rasgou o acordo 
e está retirando 70 cláusu-
las de nosso acordo – rebai-
xando o ganho dos traba-

Sárgio SAMPAIO lhadores – teve trabalhador 
este mês (setembro) que 
recebe de 800 até 1.000 
reais a menos por conta 
disso”, afirmou Pimenta.

Ele afirma que diferente 
de outros anos a greve não 
é para pedir aumento de 
salário ou benefícios, mas 
sim para impedir que a 
empresa retire 70 cláusulas 
da convenção coletiva da 
categoria.

Assembleia – o sindica-
to agendou para dia 14 de 
setembro uma nova assem-
bleia para dar continuidade 
ao debate. No que diz res-
peito a conciliação no TST, 
eles afirma que não acredi-
tam em um conciliação pois 
a empresa está irredutível e 
quer retirar as cláusulas.

Correios – a empresa 

em nota diz estar aguardan-
do a volta dos trabalhadores 
que aderiam a paralisação 
que segundo eles é parcial 
– no que diz respeito a nova 
audiência de conciliação 
que está agendada para 
o dia 11 de setembro a 
empresa salienta que: “os 
Correios têm preservado 
empregos, salários e todos 
os direitos previstos na CLT, 
bem como outros benefícios 
do seu efetivo”.

Carteiros na porta da 
agência central de Rio 
Preto durante protesto 
ontem

Guilherme BATISTA
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Deputados da região falham 
na divulgação do mandato

Os deputados federais, 
Luiz Carlos Motta (PL) de 
Rio Preto e Geninho Zuliani 
(DEM) Olímpia conseguiram 
apenas 1 estrela das 5 pos-
síveis no levantamento sobre 
a transparência na divulgação 
de seus mandatos como 
parlamentares, feito pelo site 
Congresso em Foco.

Essa colocação se dá com 
dados exclusivos que fazem 
parte do levantamento publi-
cada na plataforma Radar do 
Congresso que é hospedado 
no site Congresso em Foco.

O levantamento avalia a 
forma que os deputados e 
senadores publicam suas 
atividades parlamentares em 
todas as mídias que vão além 
do que é divulgado no site do 
Senado ou Câmara Federal.

Fazem parte da avaliação 
publicações com agenda de 
compromissos, atualização 
de sites e redes sociais e 
detalhamento e explicações 
de gastos com as atividades 
parlamentares.

Avaliação – está rodada 
da pesquisa tem dados cole-

tados nos meses de julho e 
agosto deste ano.

Segundo o deputado Ge-
ninho se forem levados em 
conta os 11 critérios de 
avaliação do site ele diz 
atender todos os indicadores 
analisados. “Pois todas as 
ações realizadas em minha 
agenda política e atuação 
como deputado são transpa-
rentes, idôneas e amplamen-
te publicadas”, salientou o 
parlamentar. Além do site da 
Câmara ele diz que utiliza as 
redes sociais como facebook, 
instagram, youtube e site 
próprio.

Sobre a pontuação Geni-
nho diz que “os critérios de 
avaliação são subjetivos, sem 
métricas pré-definidas, ba-
seados em parâmetros com-
parativos sem base política, 
portanto, não correspondem 
à realidade”.

Estado de São Paulo 
- No Estado de São Paulo 
apenas 12 deputados tiveram 
a avaliação de 5 estrelas 
sendo eles: três do partido 
Novo – Adriana Ventura, 
Alexis Fonteune e Vinicius 
Poit e dois deputados do 
Psol - Luiza Erundina e Sâ-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura revoga portaria 
que prorrogava licenças

Com a reabertura do Pou-
patempo a Secretaria de 
Saúde de Rio Preto revogou a 
portaria nº 16 que prorrogava 
as licenças de funcionamento 
emitidas pela pasta e que 
venceram durante a quaren-
tena imposta pela Covid-19 
na cidade.

A nova portaria nº 25 que 

vai ser publicada nesta quin-
ta-feira (10) no Diário Oficial 
(Jornal DHoje Interior).

A partir de agora a reno-
vação das licenças e a solici-
tação das iniciais devem ser 
feitas no serviço de protocolo 
da Vigilância Sanitária no Pou-
patempo.

Os agendamentos devem 
ser feitos pelo site da prefei-
tura www.riopreto.sp.gov.br

Sérgio SAMPAIO

NOVA REGRA

Programa propõe 
compromisso de candidatos 

com ações sustentáveis

O compromisso com uma 
agenda de sustentabilidade 
urbana, que promova a cons-
trução de cidades mais justas, 
democráticas e sustentáveis, é 
o objetivo do Programa Cidades 
Sustentáveis (PCS), iniciativa 
para auxiliar pré-candidatos 
nas eleições municipais deste 
ano com temas relacionados 
ao desenvolvimento susten-
tável.   

A iniciativa tem em seu site 
três cartas de compromisso, 
sendo uma para pré-candida-
tos à prefeitura, outra a ser 
assinada por pré-candidatos 
à Câmara Municipal e a ter-
ceira destinada aos partidos 
políticos. Ao assinar os docu-
mentos, os postulantes aos 
cargos públicos e as siglas se 
comprometem a seguir uma 
série de ações relacionadas ao 
meio ambiente. 

“O objetivo é identificar as 
reais necessidades, quais são 
as áreas mais vulneráveis, 
quais políticas públicas devem 
ser implementadas e quais in-
vestimentos devem ser feitos. 
A partir desse diagnóstico, 
será possível realizar um plano 
de metas para os quatro anos 
de gestão”, explica Zuleide 
Goulart, coordenadora do Pro-
grama Cidades Sustentáveis. 
Ela acrescenta que, além de 
firmar compromisso com a 
sustentabilidade, a assinatura 
do documento possibilita que 

a entidade trace um perfil dos 
municípios brasileiros.

Indicadores - Ao todo, o 
programa reúne uma base de 
260 indicadores associados às 
áreas de atuação da adminis-
tração pública e um banco de 
boas práticas com casos exem-
plares de políticas públicas na-
cionais e internacionais, como 
referências para inspirar os 
municípios. A carta-compromis-
so também engloba ações de 
combate à desigualdade social. 
Além disso, o documento está 
alinhado com a Agenda 2030, 
plano de ações da Organização 
das Nações Unidas (ONU) com-
posto por 169 metas a serem 
alcançadas em até dez anos, 
como a erradicação da pobre-
za, a promoção da igualdade 
de gênero e o fornecimento de 
energia limpa.

A ampliação da plataforma 
do Programa Cidades Sustentá-
veis é parte do Projeto CITinova, 
uma iniciativa multilateral reali-
zada pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), 
com apoio do Fundo Global para 
o Meio Ambiente (GEF, na sigla 
em inglês), gestão do Programa 
das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma). Entre as 
instituições coexecutoras estão 
o Programa Cidades Susten-
táveis, o Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos - CGEE, 
a ARIES/Porto Digital e a Se-
cretaria do Meio Ambiente do 
Distrito Federal.

Da REDAÇÃO

Cláudio LAHOS

Câmara aprova R$ 10 bi 
para estados e municípios

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta quar-
ta-feira (9) a Medida Provisória 
969/20, que destina crédito 
extraordinário de R$ 10 bilhões 
para o combate à pandemia de 
Covid-19.

Os recursos serão destinados 
ao Fundo Nacional de Saúde 
(FNS), que vai repassá-los aos 
fundos de saúde dos estados, 
Distrito Federal e municípios. 
De acordo com o governo, entre 
as ações que serão beneficia-
das nos entes federados estão 
vigilância em saúde, e funcio-
namento da rede de postos e 
hospitais.

A MP foi relatada pelo depu-
tado Hiran Gonçalves (PP-RR), 
que apresentou parecer favorá-
vel ao texto, enviado pelo Poder 
Executivo. A medida provisória 
será analisada agora pelo Se-
nado.

A maior parte dos recursos 
da medida provisória, cerca de 
R$ 8,148 bilhões, será oriunda 
de operação de crédito (emissão 

de títulos públicos). O restante 
corresponde a recursos dispo-
níveis no Tesouro Nacional para 
despesas da seguridade social.

A MP 969/20 foi editada 
em maio e vigora até o próximo 
dia 16.

Rito sumário - De acordo 
com ato das Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado 
Federal, as medidas provisórias 
que tratam de crédito extraor-
dinário deverão seguir um rito 
sumário durante a pandemia. 
Assim, são examinadas dire-
tamente no Plenário de cada 
Casa, sem passar antes por uma 
comissão mista.

Como esse mesmo ato con-
junto também faculta a cada 
Casa dispor sobre procedimen-
tos adicionais, o Senado, por 
determinação do presidente 
Davi Alcolumbre, não votará 
nenhuma das MPs de crédito 
extraordinário destinadas ao 
combate à Covid-19. Segundo 
Alcolumbre, a execução dessas 
despesas independe da aprova-
ção de parlamentares.

Da REDAÇÃO

Está logo ali…
O negacionismo à letalidade do coronavírus continua la-

tente neste país. Rio Preto não foge à regra! Mesmo com o 
número de mortes elevado, boa parte das pessoas acredita 
que as medidas restritivas não passam de jogo político de 
governadores e de prefeitos, com o apoio da mídia, para 
obter mais recursos financeiros junto ao governo federal. Na 
visão desse grupo, depois da explosão da pandemia, ninguém 
morre mais por outras doenças, só por covid-19. Se é uma 
invenção dos políticos, então não tem o porquê de adotar as 
medidas de segurança para não contrair o vírus. Enquanto 
isso, o secretário da Saúde, Aldenis Borim (foto), está preo-
cupado e com razão. Ele sabe que se a doença sair fora de 
controle, a fase vermelha está logo ali…

Podemos
Com o aval da presiden-

te nacional do Podemos, 
deputada Renata Abreu, a 
executiva local anunciou 
ontem apoio à reeleição de 
Edinho Araújo (MDB). Diante 
da decisão, o presidente do 
partido, Kawell Lott, renun-
cia a sua pré-candidatura 
para prefeito. Edinho, por 
meio de sua assessoria, 
disse que o partido traz ju-
ventude e experiência nessa 
frente de luta para continuar 
o trabalho que tem sido feito 
em favor do crescimento da 
cidade. “Repito:  Rio Preto 
tem problemas e, juntos, 
temos condições de fazer 
muito mais”.

Cadê o discurso…  
Diante das dificuldades enfrentadas pelos pré-candidatos 

a prefeito pelo PSDB e também pelo PT, fica a pergunta: cadê 
os caciques desses partidos. Diante dos fatos negativos que 
se afloraram envolvendo governos tucanos e também petistas, 
cada um de um lado, até parece que os caciques perderam 
o discurso. O reflexo não é só em Rio Preto, mas em todo o 
país. Pelo andar da carruagem, os pré-candidatos a prefeito 
vão pagar por aquilo que não fizeram e o cheiro de fiasco no 
processo eleitoral é iminente. O prefeito da Capital, tucano 
Bruno Covas, no entanto, ainda sobrevive com chance de 
se reeleger, talvez porque tem mérito e por levar o nome do 
saudoso governador Mário Covas. Fato: a alta cúpula tucana 
até agora não desceu do muro!

Segredo
A coordenação da cam-

panha do PT continua dialo-
gando com o quadro de filia-
dos para definir o candidato 
a vice para formar a chapa 
que será encabeçada pela 
pré-candidata a prefeita Celi 
Regina da Cruz. Mesmo não 
exigindo siglas de ideologia 
de esquerda, por enquanto 
o PT não fechou aliança, a 
fim de reforçar a campanha 
nas eleições majoritárias. 
Como tudo está mantido em 
segredo, o nome do vice só 
será conhecido quando o 
edital do PT de convocação 
da convenção, que acontece 
no domingo, for publicado 
na imprensa.  

Sola de sapato  
A Coronel Helena (Repu-

blicanos) tem gastado sola 
de sapato neste período de 
pré-campanha: visita feiras 
livres, pistas de caminhadas 
e anda de ônibus coletivo 
para manter contato com o 
eleitorado. A executiva do 
partido marcou convenção 
para oficializar o nome dela 
como candidata a prefeita. O 
PTB, que indicou Claudinho 
Bolonhesi para vice, também 
promove convenção e o 
mesmo acontece com o So-
lidariedade. As convenções, 
que vão oficializar ainda as 
chapas de candidatos a ve-
readores, acontecem hoje a 
partir das 17h.

Cenário
Renato Pupo (PSDB) 

continua em busca de par-
tidos para firmar alianças a 
fim de reforçar a sua cam-
panha a prefeito. Ao ser 
indagado ontem se houve 
evolução nas tratativas em 
relação ao dia anterior, Pupo 
foi enfático: “Sem altera-
ções”. Não é só o tucano 
que enfrenta dificuldade 
para conseguir apoio, outros 
postulantes ao cargo de pre-
feito também se encontram 
na mesma situação. Só a 
Coronel Helena (Republica-
nos) que conseguiu apoio 
do PTB e do Solidariedade. 
Agora, sigla sem tempo na 
televisão pouco ajuda…  

Ampliar
Anderson Branco (PL) 

enviou requerimento ao Exe-
cutivo sugerindo a ampliação 
do horário de funcionamento 
para academias, lanchone-
tes, bares e restaurantes. 
Mesmo a cidade estando 
classificada na fase amarela 
com medidas mais flexíveis 
ao combate à covid-19, as 
atividades funcionam em 
horários reduzidos. “Essas 
atividades funcionam mais 
no período noturno”, justi-
fica o vereador. Para ele, o 
ideal é estender o horário 
até as 22 horas, desde que 
sejam adotadas as normas 
de segurança para evitar a 
propagação do vírus.

 Imã
O único pré-candidato 

que não tem encontran-
do dificuldade para firmar 
alianças é o prefeito Edinho 
Araújo (MDB), que vai dis-
putar a reeleição. Pelo seu 
desempenho frente à Pre-
feitura, até parece que tem 
um grande imã ou como se 
fosse um buraco negro: atrai 
tudo que está ao seu redor. 
Tanto é que já fechou acordo 
com ‘estrelas’ como DEM, 
PSD, Avante, PP, Patriota, 
Podemos e tem pequenos 
partidos, classificados como 
pequenos ‘asteroides’, que 
estão orbitando, aguardando 
o aval para aderirem a sua 
candidatura.  

PESQUISA RADAR

Fotos: Divulgação

Motta, deputado federal 
com base em Rio Preto

Geninho, deputado fede-
ral com base em Olímpia

mia Bomfim. Os outros sete 
deputados estão na lista dos 
mais transparentes com suas 
atividades sendo dois de Rio 
de Janeiro e um de cada um 
dos seguintes Estados: Minas 
Gerais, Amazonas, Rio Gran-
de do Sul, Distrito Federal e 
Paraná.

Com 4 estrelas foram ava-
liados 10 deputados, com 3 
estrelas foram 36 parlamen-

tares, com 2 estrelas outros 
26 e com apenas 1 estrela 
429 deputados dos 513.

Motta - a reportagem 
entrou em contato com a 
assessoria do deputado do 
PL, mas até o fechamento 
da edição não recebemos 
resposta do parlamentar.

Para acessar a pesquisa 
e dos dados entre no link 
http://www.radar.congresso-

Portaria revogada após abertura do Poupatempo

CIDADES CRÉDITO

Divulgação
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Deic esclarece assassinato de soldador; 
um dos acusados tem apenas 14 anos

A 3ª delegacia da Deic (Di-
visão Especializada de Investi-
gações Criminais) apreendeu 
dois adolescentes, de 16 e 14 
anos, suspeitos de participar 
do assassinato do soldador 
Allan Junio Francisco Toledo, 21 
anos, morto a tiros no dia 8 de 
agosto, no bairro Dom Lafayet-
te, em Rio Preto. Um terceiro 
adolescente, de 17 anos, está 
foragido.

O esclarecimento ocorreu 
poucos dias depois de o crime 
ser executado. O primeiro sus-
peito foi apreendido por tráfico, 
durante a investigação de ho-
micídio, no dia 17 de agosto. 
Ele foi flagrado com porções 
de maconha, no valor de R$50 
cada. Já o outro adolescente, 
no dia 31 de agosto, pela cus-
tódia do homicídio.

O delegado responsável pela 
investigação, Alceu Lima de 
Oliveira Junior, contou que os 
adolescentes apreendidos con-
fessaram o assassinato. “Mo-
mentos antes do crime, os três 
menores e a vítima estavam na 

casa de um deles. A vítima foi 
atraída pelo adolescente não 
localizado. Os outros dois segui-
ram a vítima até o drive de um 
fast food, em uma motocicleta. 
O veículo e uma peça de roupa 
incomum, usada por um deles, 
foram apreendidos”.

A Justiça concedeu a cus-
tódia dos três adolescentes. A 
Polícia Civil segue com a inves-
tigação para localizar o menor, 
de 17 anos, que está foragido.

O crime
Allan Junio Francisco Toledo 

estava sentado em um banco da 
praça do bairro Dom Lafayette, 
aparentemente, comendo um 
lanche, quando um homem 
se aproximou e efetuou vários 
disparos. Um deles acertou 
o jovem, que conseguiu sair 
correndo cruzando a praça em 
direção a rua Antonio Francisco 
Coutinho.

Populares acionaram a Polí-
cia Militar e o Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia), que constatou o óbito no 
local. Policiais civis do plantão 
policial e da 3ª delegacia da 
Deic também compareceram 
no local, assim como perita e 
fotógrafo da Polícia Técnica.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

UM FORAGIDO

Delegado Alceu Lima, responsável pelo caso

Guilherme BATISTA

MAURÍCIO DA SILVA NEVES, faleceu 
aos 60 anos de idade. Era solteiro e deixa a 
fi lha Michele Cristina. Foi sepultado no dia 
09/09/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

JOSÉ APARECIDO BARBOZA, faleceu 
aos 65 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Odete Passari da Silva Barboza e deixa as 
fi lhas Ana Paula e Vanessa. Foi sepultado no 
dia 09/09/2020, às 17:30, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

JOÃO PANSANI, faleceu aos 83 anos de 
idade. Era viúvo da Sra. Ana Eleutério de Mora-
es Pansani e deixa os fi lhos Maria de Lourdes, 
José, Aparecido, Nilson, e Eder Rodrigo. Foi 

  FALECIMENTOS

sepultado no dia 09/09/2020, às 15:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

NAIR MARQUES MARTINS, faleceu aos 
83 anos de idade. Era viúva do Sr. Paulo Syllas 
Martins e deixa os fi lhos Lucia Helena, Paulo 
Syllas e Eliana Martins. Foi sepultada no dia 
09/09/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ISABEL CRISTINA DE ARAUJO ALVES, 
faleceu aos 49 anos de idade. Era casada com 
o Sr. Carlos Antonio Alves e deixa as fi lhas 
Bruna Taíse e Danieli Cristina. Foi sepultada no 
dia 09/09/2020, às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

PM é acionada após 
mulher entrar em 

pasto com vela acesa

Uma proprietária rural de 
51 anos acionou a Polícia 
Militar ao suspeitar que uma 
mulher, com uma vela acesa, 
atearia fogo em seu pasto, 
localizado próximo à Estância 
Santa Clara. O caso aconte-
ceu na noite desta terça-feira 
(8), em Rio Preto.

À polícia, a suspeita ale-
gou que estava no local para 
fazer uma mandinga com o 
objetivo de curar a filha que 
sofre com crises de asma. A 
mulher, uma balconista de 
31 anos, contou que procu-
rou uma mãe de santo e foi 
orientada a acender a vela, 
colocá-la em um vaso de 

barro, cercada por frutas, 
em um pasto aberto como 
parte do ritual que iria curar 
a filha.

Quando a PM chegou ao 
local, a vela já havia sido 
apagada. A balconista falou 
que não tinha a intenção 
em colocar fogo no pasto 
e, inclusive, a vela estava 
dentro de um vaso de barro. 
Os policiais confirmaram não 
ter indícios de incêndio no 
pasto.

As duas mulheres foram 
encaminhadas a Central de 
Flagrantes e foi registrado 
um boletim de ocorrência 
não criminal, para, se ne-
cessário, posterior análise 
do 3° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

MANDINGAQUEIMADA

SENTENÇA JUDICIAL
Fundação Casa anuncia que vai reformar 
quartos e banheiros após condenação

A Fundação Casa de Rio 
Preto anunciou que irá iniciar a 
reforma de quartos e banheiros 
da unidade ainda em setembro. 
As adequações são para aten-
der a ordem judicial da Vara 
da Infância e Juventude. O juiz 
Evandro Pelarin determinou o 
inicio das obras em 30 dias e foi 
motivado após um adolescente 
contaminado com Covid-19 ter 
sido isolado de forma irregular 
em um banheiro desativado da 
instituição

Na sentença, Pelarin deter-
mina o prazo de 120 dias para 
que a reforma de quartos e 
banheiros seja concluída. Caso 
o serviço não fique pronto neste 
tempo, a Fundação Casa fica 
sujeita a multa, com valores a 
serem estabelecidos, e processo 
contra os diretores.

O juiz acredita que a Fun-
dação Casa irá cumprir o prazo 
estabelecido. “O engenheiro já 
esteve na unidade, que também 

entrou em contato comigo, sina-
lizando que irá cumprir a deter-
minação judicial. Aliás, já vinha 
reformando a unidade em alguns 
outros pontos, como a cozinha, 
a lavanderia”, afirmou Pelarin.

Em nota, a Fundação Casa 
alega que “entre 2019 e 2020, 
a Instituição já investiu 564 mil 
reais em reformas no centro so-
cioeducativo de São José do Rio 
Preto. Já foram feitas reformas 
e ampliação da cozinha, ade-
quação no setor médico, com 
melhorias para atendimentos 
médico e odontológico, e na 
lavanderia”.

Em relação à ordem judicial, 
a instituição “esclarece que 
a Divisão de Obras, Patrimô-
nio Imobiliário e Manutenção 
(DOPIM) da Instituição já vinha 
realizando estudos de melhorias 
nos espaços no CASA Rio Preto 
e, para atender a solicitação 
do Juiz, será apresentada uma 
proposta de adequação para so-
lucionar os problemas expostos 
à Instituição”.

Entre as propostas estão: 

Tatiana PIRES

“adequação de espaço existen-
te para criação de dormitório 
específico para atendimento a 
adolescentes em quarentena; 
reformas nos seis banheiros 
coletivos, recuperação internas 
dos elementos, pisos e revesti-
mentos, sendo iniciadas pelos 
dois banheiros que apresentam 
recalques no piso; reformas nos 
dormitórios existentes, propi-
ciando melhores condições de 
habitabilidade e salubridade”.

Sindicância
Em junho, a Fundação Casa 

instaurou sindicância, por meio 
da Corregedoria Geral da Institui-
ção, e afastou temporariamente 
o diretor da unidade para apurar 
as circunstâncias em que o ado-
lescente, de Jales, foi mantido 
em isolamento, após testar po-
sitivo para Covid-19. Passados 
dois meses, a apuração interna 
ainda não foi concluída.

Fundação Casa de Rio Preto

Guilherme BATISTA

Incêndio florestal no IPA provoca fechamento de avenida

A Defesa Civil de São José 
do Rio Preto, o Corpo de 
Bombeiros e a Guarda Civil 
Municipal foram acionados na 
tarde de ontem para conter 
um grande incêndio florestal 
na área do antigo IPA (Instituto 
Penal Agrícola). O fogo come-
çou por volta das 14 horas e 
se espalhou rapidamente pela 
mata seca.

O Corpo de Bombeiros foi 
o primeiro a chegar no local 
e constatou a gravidade do 
incêndio. Segundo a Defesa 
Civil devido a fumaça que se 

espalhou pela região foi neces-
sária a interdição da avenida 
Abelardo Menezes, que4 passa 
na lateral do IPA.

A coluna de fumaça do 
incêndio pode ser vista a quilô-
metros de distância do local. A 
orientação foi para motoristas 
evitarem o acesso à cidade por 
meio do acesso no KM 444 por 
causa da pouca visibilidade.

Uma operação de preven-
ção também foi montada na 
rodovia Washington Luís (SP-
310) para orientar o trânsito e 
o combate às chamas teve ain-
da poio do helicóptero Águia, 
da Polícia Militar.

Vinicius LIMA

Mega incêndio consumiu grande parte do IPA ontem; fumaça fechou avenida e helicóptero Águia apoiou combate

Fotos: Divulgação

Cláudio LAHOS
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Há quase seis meses vivemos em regime de 
restrição domiciliar e isolamento social, sempre 
preocupados com o risco de contaminação das 
pessoas que compõem o grupo de risco para a 
Covid-19, que na maioria das vezes são nossos 
familiares e nossos amigos próximos. 

Em decorrência do medo de ser infectado ou 
até mesmo de ser o agente transmissor da in-
fecção do novo Coronavírus, deixamos de visitar 
nossos entes queridos, abandonamos o trabalho 
presencial, adotamos o home office e, por força 
maior, perdemos o acompanhamento médico de 
muitas doenças importantes, dentre elas as do-
enças circulatórias. 

É de conhecimento público que as doenças do 
aparelho circulatório são responsáveis, a cada 
ano, por milhões de internações hospitalares e 
de mortes em todo o mundo. Apesar disso, com 
o transcorrer da pandemia, doenças como infarto 
do miocárdio, derrame cerebral e doença arterial 
periférica foram temporariamente “esquecidas”, 
uma vez que todos os holofotes foram concen-
trados nas doenças respiratórias e nos sintomas 
gripais.

Uma vez que o achatamento da curva de in-
fecção da Covid-19 começou a ser noticiado pela 
imprensa e a evolução da nossa região para a Fase 
Amarela do Plano São Paulo foi concretizada na 
última semana, é necessário retomar o acompa-
nhamento médico periódico. 

Dores nas pernas, inchaço, formigamento nos 
pés, frialdade nos dedos, cansaço nas pernas no 
final do dia, dor durante a caminhada, mudança de 
coloração nas extremidades e o aparecimento de 
feridas representam as principais manifestações 
clínicas das doenças circulatórias. Como resultado 
do depósito de placas de colesterol, a obstrução 
das artérias pode evoluir para isquemias irreversí-
veis, necessidade de cirurgias de urgência ou até 
mesmo a perda do membro e a morte de causas 
cardiovasculares.

O retorno ao acompanhamento médico e a 
realização do check-up vascular representam 
as melhores opções para prevenir complicações 
decorrentes das doenças circulatórias. Exames 
simples, realizados em caráter ambulatorial no 
próprio consultório, como o Doppler Vascular, 
permitem a análise detalhada de todo o sistema 
circulatório. Diagnóstico precoce e tratamento 
eficaz são de responsabilidade médica, mas de-
pendem da conscientização do paciente quanto 
a necessidade de se cuidar.

Neste mês de setembro, mês de Prevenção 
das Doenças Cardiovasculares e Circulatórias, não 
existe motivo para você não se cuidar! Ou melhor, 
é fundamental que você reinicie seu acompanha-
mento médico. 

Em meu site, www.drsthefanovascular.com.br, 
você pode encontrar diversas doenças circulatórias 
que exigem avaliação médica periódica.)

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

Por que devemos nos 
cuidar neste mês de 

setembro?
Divulgação

Fatec de Rio Preto participa do projeto e está recebendo inscrições

Escolas técnicas de Rio Preto e 
Jales abrem inscrições para Startups

O Centro Paula Souza 
(CPS) está com as inscrições 
abertas para a 11ª edição da 
Escola de Inovadores, curso 
de extensão gratuito orga-
nizado pela Inova CPS com 
objetivo de ensinar pessoas 
com espírito empreendedor 
a transformar ideias inova-
doras em startups.

Fazem parte da iniciativa 
a Fatec Rio Preto e a ETEC 
Jales, além de outros 55 Ete-
cs e Fatecs de todo o Estado.

Segundo Liszeila Martin-
go, agente de Inovação da 
INOVA CPS, coordenadora 
do Pólo São José do Rio Pre-
to, o curso é aberto a toda 
a comunidade de Rio Preto, 
passando por Novo Horizonte 
fechando até Santa Fé do 
Sul. “Por ser digital, fica mais 
fácil participar, de qualquer 
localidade do pólo”, salien-
tou Liszeila.

Para participar, é ne-
cessário apresentar uma 
proposta de empreende-
dorismo que será avaliada 
com base em critérios como 
inovação, viabilidade técnica 
e potencial de mercado. 
As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas até dia 
25 de setembro no site  
www.inova.cps.sp.gov.br/

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

HCM reabre sala de tomografia infantil
O Hospital da Criança e 

Maternidade (HCM) de Rio 
Preto reabriu nesta quarta-
-feira (9) a sala de tomografia 
infantil, que estava passando 
por uma reforma. O local ago-
ra conta com uma decoração 
que recria um cenário de 
circo e parque de diversões. 
Com isso, a equipe médica 
espera que os jovens pacien-
tes fiquem mais tranquilos ao 
passar pelo exame.

A técnica de enfermagem, 
Natália Camila Macedo Ro-
drigues, de Ubarana, levou o 
filho Davi Luiz Macedo, nove 
meses, para realizar a tomo-
grafia e aprovou a mudança. 
“Ainda na gestação, o Davi foi 
diagnosticado com uma má 
formação no ouvido direito 
chamada microtia. Nesta 
quarta eu levei ele para fazer 
os tomografia e ver como está 
a formação dos ossinhos e 
achei muito linda a deco-
ração. Meu filho ficou bem 

tranquilo o procedimento”, 
afirmou.

Além de oferecer mais 
conforto para o paciente, a 
anestesista diz que o procedi-
mento acaba ficando mais fá-
cil para equipe médica quando 
a criança está mais calma. “A 
tomografia é um exame que 
exige que o paciente fique 
parado, algo muito difícil de 
conseguir de uma criança, 
ainda mais que muitas se 
assustam com o aparelho. 
Com essa transformação, nós 
envolvemos os pequenos em 
uma brincadeira e eles enca-
ram a tomografia como um 
passeio na roda gigante. Além 
disso, evitamos uma possível 
intervenção anestésica na 
criança”, afirmou a anestesis-
ta Eneida Vieira.

Segundo a médica, a to-
mografia infantil é utilizada 
casos, como detecção de 
tumores, se a criança tem 
problema na fala ou se so-
freu algum acidente e bateu 
a cabeça.

Vinicius LIMA

Sérgio SAMPAIO

REFORMADA

BOA NOTÍCIA

Ocupação de UTI cai 
de novo e vai a 65%

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na região de Rio 
Preto sofreu nova queda nes-
ta quarta-feira (9), segundo 
os dados do Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
e Estatísticas). O índice saiu 
de 67,4% para 65,3%. A 
manutenção da taxa de ocu-
pação abaixo de 75% é um 
fator importante para garantir 
que a região prossiga na fase 
amarela do Plano São Paulo. 
Na enfermaria, a ocupação é 
de 47,4%.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto que mais 105 casos 
de Covid-19 foram confirma-
dos no município, totalizando 
18.646, sendo 2.023 só em 
profissionais da saúde. O 
número de recuperados é de 
16.010. Foram confirmados 
também mais quatro óbitos, 

totalizando 491 mortes desde 
o início da pandemia. O co-
eficiente de incidência é de 
4.024 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Com relação às interna-
ções por síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG), 
são 343 pacientes, sendo 
123 em UTI e 2020 em en-
fermaria.

Mirassol
A Prefeitura de Mirassol, 

por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, também atualizou 
os casos de Covid-19. Foram 
35 novos casos diagnosti-
cados e mais um óbito. A 
vítima foi um homem de 81 
anos que, desde o dia 27/08, 
estava internado na UTI do 
Hospital de Base, em São 
José do Rio Preto. Ele possuía 
comorbidades.

Vinicius LIMA

escola-de-inovadores - e o 
candidato deve selecionar a 
unidade mais próxima de sua 
residência.

“Receberemos as inscri-
ções e serão selecionados 
os projetos que farão esse 
curso de 40 horas, onde tem 
contato com ferramentas 
como atitude empreendedo-
ra, design Thinking, CANVAS 
modelagem de negócios, 
prototipação, pitch e mento-
rias. Durante 10 encontros” 
alertou Liszeila.

Na trilha do empreende-
dorismo - Serão selecionadas 
de 15 a 20 propostas – com 

"Receberemos as inscrições e serão 
selecionados os projetos que farão 
esse curso de 40 horas, onde tem 

contato com ferramentas como atitude 
empreendedora, design Thinking, CANVAS 

modelagem de negócios, prototipação, 
pitch e mentorias. Durante 10 encontros"

até três integrantes cada 
uma – por unidade. A lista de 
aprovados será divulgada no 
dia 30. As atividades ocorrem 
entre os dias 10 de outubro 
e 12 de dezembro.

Melhores - As 50 melho-
res propostas serão convi-
dadas para compor a Vitrine 
Inova CPS e participar do 
processo de seleção para o 
Acelera Inova CPS.

Sala foi reaberta após reforma e ganhou temática

O município contabiliza 
5.869 notificações, 1.246 
positivos, 4.178 negativos e 
445 aguardando resultado. 

Do total de positivos, há 
1.124 curados, 63 em qua-
rentena, 29 internados e 30 
óbitos.

Ocupação de UTIs cai novamente, diz Seade

Divulgação
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VOCÊS JÁ BOTARAM REPARO QUE DURANTE A PANDEMIA, SUPERMERCADO 
VIROU “BALADA”: AS PESSOAS VÃO LÁ, PAQUERAM, NÃO PEGAM NINGUÉM E 

GASTAM MAIS DE 100 REAIS. Sorria, beba muita água e seja feliz!
NOÊMIA ROLLEMBERG, 

mais os fi lhos Kátia Topgian 
Rollemberg, o médico Ivan 
Rollemberg Filho, passaram 
o feriado do fi nal de semana 
curtindo a Fazenda da família 
e, saboreando comida caipira 
feita no fogão à lenha.

O MÉDICO OSVALDO Ma-
zer, ao lado da elegante Thais 
Mazer, da fi lha Dra. Tathiana, 
neto e genro, comemorou 
seus 79 anos na terça-feira. 
Aquele abraço!

REGINA SEMENZATO Mar-
ques Pinto com seu marido 
Osvaldo e familiares passa-
ram o fi nal de semana cur-
tindo a bonita Fazenda Boa 
Vista, do seu querido irmão, 
o empresário José Carlos 
Semenzato.

 RENATO DO CARMO e 
Luciana estão em clima de 
relax total curtindo semana 
de férias nas maravilhas de 
Campos do Jordão.

RENATINHO, fi lho do em-
presário e pecuarista Renato 
Zanovello e Sirlene, preferiu 
deixar a festa do seu aniver-
sário para o próximo ano, na 
fazenda de sua família.   

O ADVOGADO Osni Mello, 
Renato Velani, Alexandre 
Fróio, ciclistas, agitaram um 
churrascão e muita animação 
para a Turma da Bike, apro-
veitando o feriado prolongado.

O EMPRESÁRIO Guilherme 
Miqueletti e a noiva, futura es-
posaThaysa Rocha Marcelino 
passaram o feriado de 07 de 
setembro curtindo um ma-
ravilhoso Resort em Caldas 
Novas.

A MÉDICA DORA Márcia 
Cury curtiu muito a Fazenda 
Terras Novas de sua família, 
em Jandaia, Goias, durante o 
fi nal semana prolongado de 7 
de setembro.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Congresso
O médico of ta lmolog is ta 
M a r c e l o  M e n d o n ç a , 
especialista em catarata e 
glaucoma e presidente da 
Clínica Glaukos, em Rio Preto, 
palestrou sobre novos métodos 
de avaliação de progressão do 
glaucoma. A primeira edição 
100% online do Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO) - o mais tradicional 
evento de oftalmologia do 
Brasil - foi realizado entre os 
dias 4 e 7 de setembro.

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Batendo panelas
A carreata promovida pelo 
movimento Vem pra Rua, em 7 
de setembro, a favor da Lava-
Jato  não teve muita adesão 
em nossa cidade. Quem ouviu 
o ruído dos bumbos ficou se 
perguntando onde estavam 
aqueles que defendiam o 
combate à corrupção vestidos 
c om  cam i s a s  ama r e l a s 
balançando a bandeira do 
Brasil e batendo panelas.

DiáriodoBob
Podemos ou não podemos? O pré candidato a prefeito 

Kawel Rodrigo Lotti, manda avisar que achou melhor recolher 
o trem de pouso e, ao invés de ser candidato a prefeito, com o 
aval da presidente nacional do seu partido Renata Abreu, apoiar 
a reeleição do prefeito Edinho Araújo. A cada minuto que pas-
sa, vai ficando mais difícil correr pelas laterais. A voz das ruas 
esta fazendo um barulho ensurdecedor. Sai de baixo! Ontem 
foi o último dia de Dias Toffoli na presidência do STF. Hoje, dia 
10, quem tomará posse da chefia do Judiciário é o ministro Luiz 
Fux, tendo a ministra Rosa Weber como sua vice-presidente. 
Segue o andor. Se não acabar logo esta pandemia do Vírus 
Corona, de tanto ler, ouvir e discutir com os mestres da ciência, 
tenho a convicção que até o Natal chegar serei um autodidata 
em infectologia. Posso perguntar? E se, quando surgir a vacina 
para a Covid-19, ela doer igual Benzetacil? Dúvida cruel. Tem 
gente que ainda acredita que o médico Valdomiro Lopes vai dar 
um jeito e concorrer as eleições deste ano. Mas, vamos aos 
fatos: termina no dia 16, portanto na quarta feira que vem, a 
realização das convenções , definição de coligações e escolhas 
de candidatos. E o registro das candidaturas será até o dia 26 
de setembro. Posso perguntar? Ainda da tempo pra arrumar 
o salão de festas, elaborar o cardápio e contratar a equipe de 
garçons? Pau que nasce torto: não tem jeito morre torto. O 
chiste popular é este e cai como uma luva no presente. Foi só 
aparecer o feriado da Independência do Brasil para gentes de 
todas as classes e categorias correrem para as praias e locu-
pletarem as mesas de bares. A pandemia continua e agradece 
as gigantescas aglomerações formadas no feriadão. Daqui a 
alguns dias, vamos ver se registramos uma curva ascendente 
no número de contaminados e mortos, em função da ausência 
de cuidados dessa gente. Vamos ver se Deus é brasileiro e 
misericordioso com os irresponsáveis. Pode ser ou ta difícil? 
Com o avanço das convenções partidárias e o anúncio das 
chapas em busca do Paço Municipal, o Velho Ranzinza está 
estranhando que Renato Pupo ainda não tenha anunciado seu 
vice. Seus correligionários tucanos estão ficando angustiados 
com a demora. Ponto e basta!

A advogada Cidinha Pasqualon vai ser 
avó pela primeira vez em março de 

2021

O fotógrafo Guilherme Dessutti em 
pose especial

No pé do Cacau
Estamos na fase amarela do 
Plano São Paulo de combate 
ao coronavírus. Mas a levar 
em conta a farra que tem 
havido desde então, em breve 
voltaremos à fase laranja ou 
até mesmo a vermelha, como 
vaticinou Cacau Lopes. Afinal 
o “homem do tempo” tem 
experiência pra fazer vaticínios.   

Fazenda Lagoinha
A sempre elegante empresária 
Mirthes Borges, ao lado do 
marido Osvaldo, familiares e 
casais de amigos, passou o 
final de semana prolongado 
de 7 de setembro, em sua 
Fa z e n d a  L a g o i n h a ,  e m 
Paranaiba, saboreando comida 
e quitutes da roça, mas, em 
clima de isolamento social. 

Gabriela e Ryan  
A  r i o -p re tense  Gab r i e l a 
Pasqualon, filha da advogada 
Cidinha Pasqualon, casada 
com o australiano Ryan James, 
está grávida pela primeira vez. 
O casalzinho já sabe o sexo do 
bebê, será um menino, que 
nascerá em março de 2021.

O pequeno príncipe 
Arthur Segantini 

completou chegou aos 
11 anos.  Nascido no 

cármico dia 09/09/09, 
o menino, que tem 

uma belíssima história 
de superação, possui 

mais de meio milhão de 
seguidores nas redes 
sociais. Quem quiser 

conhecer o Arthur, pode 
segui-lo a partir do perfi l 
“Tudo pelo meu fi lho” no 
Facebook, no Instagram 
e no YouTube. O garoto 
que é bom de cabeça, 

com QI avançado, 
também é campeão em 
comunicação. Tem pra 
quem puxar. Infl uência 
dos avós, tios e do pai 
Dr. Rodrigo Segantini.

henriforne@gmail.com

Sirlene Zanovello e 
o fi lho Renatinho, 

aniversariante da última 
terça-feira, dia 08. 

Parabéns!

A aniversariante 
de hoje, Aline 

dos Santos 
Brioni, em 

momento de 
descontração ao 
lado do marido 
Tiago Augusto 
Catan Pereira 

e da fi lha Luiza 
Brioni Catan. A 
coluna deseja 

muito sucesso e 
felicidade para 

ti, Aline! 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 020/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: Madri Iski Construções Eireli. 
Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 297/2020 – Processo n.º 
12.665/2020
Objeto: Aquisição de adubo para adubação de solo no 
centro de produção e transferência de tecnologia agrope-
cuária, projeto agrícola. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 27/08/2020, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: HORTIMULTI COMERCIO DE SE-
MENTES (itens 1 e 2). 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: Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
209/2020 – PROCESSO Nº 11.939/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
para atender a demanda da rede pública de saúde e reali-
zar procedimentos e exames no Laboratório Municipal de 
Sorologia. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesignada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 11/09/2020 às 11:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES 
NAS AVENIDAS SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA SO-
BRE O CÓRREGO PIEDADE, AMÉRICO AGRELLI SOBRE 
O CÓRREGO SÃO PEDRO, NOÉ GONÇALVES DE SOUZA 
SOBRE O RIO PRETO E NA RUA CHIRALA ABRAHÃO 
SOBRE O CÓRREGO FELICIDADE – SEC. MUN. OBRAS. 
A Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utili-
zado como razões de decidir e passa a fazer parte integran-
te deste julgamento, e declara habilitadas a prosseguir no 
certame as empresas: CAPI ENGENHARIA LTDA, CONS-
TROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e J2 
ENGENHARIA LTDA. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, 
fi ca designado o dia 21/SETEMBRO/2020 às 09:30 hs., para 
a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2020
OBJETO: Alienação de áreas localizadas no Parque Tec-
nológico “Vanda Karina Simei Bolçone”, de acordo com a 
avaliação dos lotes e croquis que seguem anexos ao edital, 
visando à instalação de EMPRESAS DE BASE TECNO-
LÓGICA  - EBT, nos termos defi nidos no instrumento con-
vocatório e na legislação que regra o Partec - Secretaria 
Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta:  20/OUTUBRO/2020 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelo-
pes: 21/OUTUBRO/2020 às 8:30 horas – Local de protocolo 
dos envelopes e da sessão da licitação: Diretoria de Com-
pras e Contratos, 2º andar do Paço Municipal, Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

3º Termo Aditivo Contratual
Pregão Presencial N.º 02/16; Contrato: PRP/0001/16

Contratada: Hospital de Olhos Redentora
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A .Borim.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação N.º 03/16; Contrato: DIL/0003/16
Contratada: Fundação Fac. Regional de Medicina de SJRIO 
PRETO
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A .Borim.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Chamada Pública N.º 03/19; Contrato: CPH/0002/20
Contratada: Coop. Agric. Mista dos Produtos da Região de 
Jales
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 17,3543% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação N.º 01/19; Contrato: DIL/0006/19
Contratada: Coplan Construtora Planalto Ltda
Fica alterada a redação do preâmbulo do contrato supramen-
cionado em razão de erro decorrente do processo de  este-
riotipia.
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.3 do instrumento contratu-
al, fi ca reajustado o valor do contrato supramencio-nado em 
aproximadamente 4,19167%, correspondente ao IPCA-IBGE 
apurado no período de Fev/19 a Jan/20. SMTTS. Amaury 
Hernandes.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2020
ATA Nº 0697/20
CONTRATADA: AO LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de roupa de cama, mesa e banho – 
Valor Unitário – Item 02 – R$16,50 - SMS– Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2020
ATA Nº 0698/20
CONTRATADA: RICARDO RUBIO EPP
OBJETO: Fornecimento de espessante alimentício para o 
CER II – Valor Unitário – Item 01 – R$0,240 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2020
ATA Nº 0699/20
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRO-
DUÇÃO EM PANIFICAÇÃO E AFINS DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO - COOPÃO
OBJETO: Fornecimento de lanches – Valores Unitários 
– Item 02 – R$2,90; Item 04 – R$4,55 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2020
ATA Nº 0700/20
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de lanches – Valor Unitário – Item 
03 – R$1,09 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  

LEI Nº 13.634
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Alberto Carretero” a Rua Projetada 16, do bairro 
Maisparque Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto-
-SP.
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 Passa a denominar-se “Alberto Carretero” a Rua Pro-
jetada 16, do bairro Maisparque Rio Preto, na cidade de São 
José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 

afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.088/2020
Projeto de Lei nº 278/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.635
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Jaime Inacio Pinto” a Rua Projetada 56, do bairro 
Maisparque Rio Preto, em 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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Jaime Inacio Pinto” a rua 
Projetada 56, do bairro Maisparque Rio Preto, em São José 
do Rio Preto – SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro 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 15.089/2020
Projeto de Lei nº 279/2020
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

LEI Nº 13.636
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina Rua José Fernando de Brito a Rua Projetada 12, 
do Loteamento Egydio Zani.
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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua José Fernando de Brito a 
Rua Projetada 12, do Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, 
incluídas a confecção e a colocação das placas denominati-
vas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro 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 15.090/2020
Projeto de Lei nº 280/2020
Autoria da propositura: Ver. José Carlos Marinho

LEI Nº 13.637
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Aparecida Rosa dos Santos Carrige” a Rua 
Projetada 32, do Loteamento Egydio Zani, em 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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Aparecida Rosa dos Santos 
Carrige” a Rua Projetada 32, do Loteamento Egydio Zani, 
em São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro de 2020.
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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 15.091/2020
Projeto de Lei nº 281/2020
Autoria da propositura: Ver. Anderson Branco

LEI Nº 13.638
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “José Adami” a Rua Projetada 57, do bairro Mais-
parque Rio Preto, em 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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Adami” a Rua Projetada 
57, do bairro Maisparque Rio Preto, em São José do Rio 
Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro 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 15.092/2020
Projeto de Lei nº 282/2020
Autoria da propositura: Ver. Anderson Branco

LEI Nº 13.639
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Onizio Alves de Assis” a Rua Projetada 02, do 
Loteamento Egydio Zani, em 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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Onizio Alves de Assis” a Rua 
Projetada 02, do Loteamento Egydio Zani, em São José do 
Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro 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 15.093/2020
Projeto de Lei nº 283/2020
Autoria da propositura: Ver. Anderson Branco

LEI Nº 13.640
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Rosa Antônia da Silva Azevedo” a Rua Projetada 
31, do Loteamento Egydio Zani, em 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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Rosa Antônia da Silva Aze-
vedo” a Rua Projetada 31, do Loteamento Egydio Zani, em 
São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro 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 15.094/2020
Projeto de Lei nº 284/2020
Autoria da propositura: Ver. Anderson Branco

LEI Nº 13.641
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Arlindo Bega” a via localizada no bairro Maispar-
que Rio Preto, previamente denominada Projetada 51.
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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Arlindo Bega” a via localizada 
no bairro Maisparque Rio Preto, previamente denominada 
Projetada 51.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro 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 15.095/2020

Projeto de Lei nº 285/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

LEI Nº 13.642
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “João Vitor Teodoro” a Rua Projetada 07, do bair-
ro Maisparque Rio Preto em 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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “João Vitor Teodoro” a Rua 
Projetada 07, do bairro Maisparque Rio Preto em São José 
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de setem-
bro 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 15.096/2020
Projeto de Lei nº 286/2020
Autoria da propositura: Ver. Paulo Pauléra

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

PUBLICAÇAO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 97/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual e futu-
ra de móveis e equipamentos de escritório para as unidades 
do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019
DETENTORA DA ATA: A. P. ARTIOLE EIRELI ME
Valor Unitário Registrado: item 8 - R$ 594,99; item 9 - R$ 
350,00; item 10 - R$ 400,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
06.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019
DETENTORA DA ATA: C A TEIXEIRA MOVEIS ME
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 297,00; Item 2 - R$ 
450,00; Item 3 - R$ 89,00; Item 4 - R$ 299,00; Item 5 - R$ 
119,00; Item 6 - R$ 900,00; Item 7 - R$ 380,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
06.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 09.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 99/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 25/2020
Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 08.10.2020. Data da 
autorização: 04.09.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 09/2020 – PROCESSO 17/2020
Contratada: BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 10.09.2020. Data 
da autorização: 04.09.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 09.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA ÁREA 
VI – PARALELA AV. JOÃO BATISTA VETORAZZO “RECIN-
TO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM 
FAVOR DE BV PRODUCOES ARTISTICA EIRELI
PROTOCOLOS: 2020174545 E 2020184888
OBJETO: BRASA E VIOLA DRIVE IN.
DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2020
DATA DA ASSINATURA: 09/09/2020.
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N°18.335 DE 14 
DE JUNHO DE 2019, FOI RECOLHIDO O VALOR DE 70 
UFM – ÁREA VI (R$ 4.216,80 – QUATRO MIL DUZENTOS 
E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), 40 UFM 
– ENERGIA ELÉTRICA (2.409,60 – DOIS MIL QUATRO-
CENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), 91 
UFM – DEPÓSITO DE CAUÇÃO (R$ 5.481,84 – CINCO MIL 
QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E 
QUATRO CENTAVOS).
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 
2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. - SMAA

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 240 referente a Notifi cação 17153/2019
Fica advertida a empresa FABIO HENRIQUE DE LIMA 
30458469807, CNPJ: 32.916.542/0001-03, IM: 3615780, lo-
calizada na Av dos Estudantes, 2775, Jardim Novo Aeroporto 
– CEP: 15035-010 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
29/07/2020, em virtude do não cumprimento da Notifi cação 
17153/2019, , MOTIVO: Armazenar e depositar adequada-
mente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a 
destinação fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 
3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR: R$ 7.589,82, no prazo de 5 dia (s). OBSERVAÇÃO: 
Apresentar comprovantes/contrato referente destinação de 
resíduos de óleo usado no prazo de 05 dias corridos sob 
pena de multa, que deverá ser enviado pelo e-mail smaurb.
fi scalzacao@riopreto.sp.gov.br. Do exposto, fi ca a empre-
sa advertida a realizar no prazo descrito acima, a partir do 

recebimento desta, as exigências supracitadas. Caso ocorra 
o descumprimento da presente advertência, serão aplica-
das as penalidades descritas acima.  Assinada pelo Agente 
Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telé-
grafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 83762036 1 
BR, acusando “não existe número indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 269 referente a Notifi cação 19020/2020
Fica advertida a empresa SUPERMERCADOS BARBO-
SA RIO PRETO LTDA, CNPJ: 22.093.083/0002-24, IM: 
3682940, localizada na Av Philadelpho Gouveia Netto, 1955, 
Vila Anchieta – CEP: 15050-006 – São José do Rio Preto/
SP, datada em 12/08/2020, em virtude do não cumprimento 
da Notifi cação 19020/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, CAPITULA-
ÇÃO: Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 
6499/96 e Resol Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCU-
LO: 2002,59 UFIR, VALOR: R$ 7.589,82, no prazo de 15 dia 
(s). Do exposto, fi ca a empresa advertida a realizar no prazo 
descrito acima, a partir do recebimento desta, as exigências 
supracitadas. Caso ocorra o descumprimento da presente 
advertência, serão aplicadas as penalidades descritas aci-
ma.  Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Marilene An-
tunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto do AR JU 83762150 9 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051246
Fica autuada a empresa ANDRE LUIS CAMARGO SEVE-
RI, CNPJ: 25.189.114/0001-52, IM: 3394130, localizada na 
Av Benedito Rodrigues Lisboa, 1885, Universitário – CEP: 
15090-370 – São José do Rio Preto/SP, auto datado em 
10/03/2020, o infrator qualifi cado deixou de atender a Notifi -
cação n° 16919 de 17/06/2019, motivo da autuação: CAPI-
TULAÇÃO DA MULTA: Tabela C do Anexo I da Lei Municipal 
nº 6499/1996, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, MULTA: 
R$ 7.589,82 (sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e dois centavos). OBSERVAÇÃO: Protocolar nesta 
Secretaria, comprovante de destinação fi nal de resíduos 
gerados (óleo vegetal), informando a razão social, endereço 
e CNPJ da empresa. Assinado pela Agente Fiscal de Pos-
turas Adriana Armani e Silva, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 83762013 7 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051418

Fica autuada IRENE SALA LEAL, CPF: 008239478-10, RG: 
29835689-(SSP), localizada na Rua Valentim Gentil, Eldo-
rado (1ª parte) – CEP: 15043-015 – São José do Rio Preto/
SP, auto datado em 14/07/2020, o infrator qualifi cado deixou 
de atender a Notifi cação 18869 de 29/05/2020, motivo da au-
tuação: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 2º LM Nº 7419/99, BASE 
DE CÁLCULO: 2 SALARIO, MULTA: R$ 2.090,00 (dois mil 
e noventa reais). OBSERVAÇÃO: O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencio-
nado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não 
o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. Fica o autuado intimado a recolher o débito no 
montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de impugnação, conforme os termos dos arti-
gos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração 
e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CI-
ÊNCIA  deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019; b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 
24 da Lei Complementar 588/2019: I – de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notifi cação da lavratura do Auto de Infração e desde que não 
haja Impugnação; II- de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ci~encia da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III – de 
20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ain-
da que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até 
o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso 
Voluntário; c) Para efetuar o pagamento do débito, o inte-
ressado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php; d) Em não havendo apresentação 
de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto 
de Infração, o mesmo será inscrito em divida ativa, com 
posterior execução fi scal. . Assinado pela Agente Fiscal de 
Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missi-
va nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81011481 2 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018595/2020

Fica notifi cada a empresa ANDRE LUIS CAMARGO SE-
VERI, CNPJ: 25.189.114/0001-52, IM: 3394130, localizada 
na Av Benedito Rodrigues Lisboa, 1885, Universitário – 
CEP: 15090-370 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
10/03/2020, motivo da Notifi cação: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos ***1ª REINCI-
DÊNCIA (UFMs X2) ***, Lei Vigente: Art 2º, § 3º, inc XVI, 
art 3º e 4º, inc II da Lei Mun nº 6499/96 e Resol Conama 
nº 313/2002, Prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 UFIRs. 
OBSERVAÇÃO: Comprovar a Destinação fi nal do óleo. O 
não cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabe-
lecido, o notifi cado fi cará sujeito às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de 
Posturas Adriana Armani e Silva, uma vez que a missiva nos 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo 
de acordo com registro do AR JU 83762013 7 BR, acusando 
“não procurado”.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
10 de setembro de 2020

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018951/2020

Fica notifi cada a empresa ANTONIO VANDERLEI LOUREN-
ÇO PEREIRA 46806578802, CNPJ: 36.581.223/0001-37, 
IM: 3705660, localizada na Rua Josina Teixeira de Carvalho, 
170, Vila Anchieta – CEP: 15050-305 – São José do Rio 
Preto/SP, datada em 17/06/2020, Motivos da Notifi cação: 
Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes ativida-
des industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o 
solo e os cursos d’água, Lei Vigente: Artigo 1º, da Lei Munici-
pal nº 2268/1978, prazo de 15 dia (s), Multa de 50 UFM (x 
1 R$ 3.012,00); Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destina-
ção fi nal desses resíduos, Lei Vigente: Art 2º, § 3º, inc XVI, 
art 3º e 4º, inc II da Lei Mun nº 6499/96 e Resol Conama nº 
313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$ 
7.589,82); Providenciar execução caixa separadora de só-
lido, óleo e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. As 
caixas deverão ser compatíveis com o volume e caracterís-
ticas do efl uente líquido gerado, Lei Vigente: Artigos 3º, 8º e 
15º da Lei Municipal nº 8247/2000, prazo de 30 dia (s), Multa 
de 1001 UFIR (x1 R$ 3.793,79); Providenciar recipientes 
adequados para receber e armazenar óleos e lubrifi cantes 
usados, que deverão ser destinado corretamente as indus-
trias refi nadoras, Lei Vigente: Artigo 8º, § 1º Lei Municipal nº 
8147/2000, prazo de 0 dia (s), Multa de 1001 UFIR (x1 R$ 
3.793,79). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVAN-
TES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 
DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS 
ITENS ACIMA ELENCADOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 
18.292,55. O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeito às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pelo Agente 
Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que a 
missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correio 
e Telégrafo de acordo com registro do AR JU 81009299 2 
BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019044/2020

Fica notifi cada a empresa VERONICA DA SILVA 
10177237961, CNPJ: 35.419.213/0001-37, IM: 3702410, lo-
calizada na Rua Presciliano Pinto, 2399,  box 21, Boa Vista 
– CEP: 15025-100 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
01/07/2020,  Motivo da Notifi cação: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Lei Vigente: 
Art 2º, § 3º, inc XVI, art 3º e 4º, inc II da Lei Mun nº 6499/96 
e Resol Conama nº 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 
2002,59 UFIR (x1 R$ 7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESEN-
TAR CONTRATO OU COMPROVANTES/CONTRATO DE 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA 
DE R$ 7.589,81 ou enviar via e-mail smaurb.fi scalizacao@
riopreto.sp.gov.br. O não cumprimento da presente Notifi -
cação no prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeito às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo 
Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correio e Telégrafo de acordo com registro do AR JU 
81011365 8 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019152/2020

Fica notifi cada a empresa DAGOBERTO WILLIAM CA-
LIXTRO 42415751880, CNPJ: 37.332.797/0001-34, IM: 
3719880, localizada na Rua Moacir Martins, 105, Jardim 
João Paulo II – CEP: 15051-210 – São José do Rio Preto/
SP, datada em 22/07/2020, Motivo da Notifi cação: Armaze-
nar e depositar adequadamente os resíduos gerados no em-
preendimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, 
Lei Vigente: Art 2º, § 3º, inc XVI, art 3º e 4º, inc II da Lei Mun 
nº 6499/96 e Resol Conama nº 313/2002, prazo de 5 dia (s), 
Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$ 7.589,82). OBSERVAÇÃO:  
APRESENTAR COMPROVANTE/CONTRATO DE DESTI-
NAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA SE-
CRETARIA DO MEIO AMBIENTE (Enviar via e-mail smaurb.
fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br), SOB PENA DE MULTA NO 
FALOR DE R$ 7.589,81. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeito 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Bra-
sileira de Correio e Telégrafo de acordo com registro do AR 
JU 81011545 5 BR, acusando “não existe número indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Notifi cação 001795 – NÚCLEO PERMANENTE DE GES-
TÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
Fica notifi cado JOSE FERNANDO JURCA E OUTRA, PFJ: 
1671039, localizada na Faz Santa Carolina, S/N, Zona Rural 
– CEP: 14750-000- Pitangueiras/SP, datada em 13/07/2020, 
MOTIVO: É proibido lançar entulhos ou dejetos de qualquer 
espécie de veículos em logradouros públicos ou particulares, 
Lei: Lei Complementar nº 504/2016 – artigo 2º, incisos II a 
VIII, Multa de 10 UFMs, prazo imediato. O não cumprimen-
to 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 devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 81011485 7 BR, acusando “não procura-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 421/2020

Conforme requerimento referente a “LICENÇA DE PUBLI-
CIDADE”, a pedido de INSTITUTO ESQUEMA DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA, localizado na Av Romeu Strazzi, 170, 
Canela, Faz em JJ Castro 350 – Faz Canela – CEP: 15100-
000 – São José do Rio Preto/SP, emitiu o Ofício 0421 IFP/

SMAURB, em 23 de julho de 2020, assinado pelo Inspetor 
Fiscal de Postura Edson Francisco da Silva Junior, infor-
mou-se seu indeferimento, pois segundo informação fi scal, o 
requerente deve adequar a publicidade conforme LC 17/92, 
Art 145, “em se tratando de anúncios luminosos, os pedidos 
deverão, ainda, indicar o sistema de iluminação a ser adota-
do, parágrafo único: os anúncios luminosos serão colocados 
a uma altura mínima de 03 (três) metros do passeio e não 
devem exceder, em balanço, 1,50 metros”. Diante do expos-
to, o pedido de restou indeferido pois o anúncio luminoso 
está abaixo da altura mínima exigida. Publica-se o referido 
Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JU 83761963 8 BR, acusando “não existe número 
indicado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 25

DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.

Revoga a portaria nº PORTARIA Nº 16 DE 05 DE JUNHO 
DE 2020, dispunha sobre a prorrogação de licenças de 
funcionamento e a forma de solicitação das licenças iniciais 
através de e-mail no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde de São José do Rio Preto, devido a reabertura do 
Poupatempo.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que 
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declarou emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 
17 de março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das 
medidas de emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de feverei-
ro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
de emergência de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", 
permite a adoção de medidas profi láticas para o combate ao 
Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução 
das atividades essenciais, devem ser adotadas as cautelas 
para redução da transmissibilidade da Covid-19; 
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao 
enfrentamento do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o 
Secretário Municipal de Saúde a adoção das medidas ne-
cessárias para evitar a propagação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, 
através do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 
2020, estado de calamidade pública, decorrente da pan-
demia do Coronavírus (COVID-19), exigindo esforço con-
junto para a identifi cação da etiologia dessas ocorrências 
e emprego de medidas proporcionais e restritas para o seu 
enfrentamento;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São 
Paulo, do Decreto nº 64.881 de 22/03/2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pande-
mia do COVD-19 (novo Coranavirus);
Considerando o Decreto Municipal nº 18.571 de 24/03/2020 
e nº 18.586 de 15/04/2020, que reconhece estado de calami-
dade publica no Município de São Jose do Rio Preto;
Considerando a Portaria CVS 11 de 01/06/2020, que pos-
terga o prazo para renovação de licenciamento sanitário 
dos estabelecimentos de interesse da saúde e das fontes 
de radiação ionizante, de que trata a Portaria CVS 03 de 
23/03/2020;
Considerando por fi m, a reabertura do Poupatempo e o 
funcionamento a partir de 08/09/2020 do protocolo da Vigi-
lância Sanitária naquele serviço que retomou o atendimento 
presencial.
DETERMINA:
Art. 1º - A revogação da Portaria nº 16 de 05 de junho de 
2020, retomando realização do serviço de protocolos da Vigi-
lância Sanitária presencialmente junto ao Poupatempo.
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação com 
efeito retroativo a 08/09/2020. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da 
RIOPRETOPREV. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2020 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo 
Digital: 1106.01.349/2020.55 (1DOC). 

Dispensa de Licitação: 19/2020 (art. 24, XVI c/c VIII, Lei 8.666/93). 

Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos contínuos 
especializados em tecnologia da informação e comunicação – TI&C, e 
demais serviços correlatos. 

Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
Documento (CNPJ): 01.312.003/0001-23. 

Valor Estimado: R$ 118.245,48 (cento e dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 
quarenta e oito centavos). 

Vigência: 12 meses, de 14/09/2020 a 13/09/2021. 
Data de Assinatura: 10/09/2020. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º andar, Área Cível: (17)3234-2116 - Fiscal:
(17)3222-2142, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: ., São José
do Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1007566-79.2015.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão Administrativa
Requerente: SEMAE - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Requerido: Francisco Ribeiro Motta e outros

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS
PROCESSO Nº 1007566-79.2015.8.26.0576

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

FAZ SABER a SILVIA LOPES ROCHA EQUI, Brasileira, com endereço à Rua Voluntários de
São Paulo, 3169, 2ª andar, sala 22, Centro, CEP 15015-200, São José do Rio Preto - SP e PAULO
CESAR EQUI, Brasileiro, CPF 736.640.658-91, com endereço à Rua Voluntários de São Paulo,
3169, 2ª andar, sala 22, Centro, CEP 15015-200, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de SEMAE - Serviço Municipal Autônomo de
Água e Esgoto, objetivando a constituição de servidão de passagem, com requerimento de imissão
provisória na posse, em razão da construção de interceptores de esgoto a serem executados à
margem do Córrego São Pedro (largura média de 6 metros), os quais deverão conduzir os
efluentes sanitários até a ETE-RIO PRETO. Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 12 de
agosto de 2020.

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

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

São José do Rio Preto, 10 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
A C PINTO E SILVA ME 01756/20 AIF-L-C 000093 
ALESSANDRO PIMENTEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI 01795/20 AIF-L-C 000097 
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 01762/20 AIF-P-H 000061 
CAROLINA FALQUETTO FARIAS 48008751886 01772/20 AIF-P-H 000060 
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 01760/20 AIF-P-C 000175 
CONDOMINIO TERRA NOVA GREEN LIFE II 01781/20 AIF-A-M 00268 
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA 01753/20 AIF-P-C 000173 
DIAS PASTORINHO S/A COMERCIO E INDUSTRIA 01766/20 AIF-P-C 000179 
DROGARIA BUSTOS MORENO LTDA 01758/20 AIF-L-C 000095 
EDSON GOMES PEREIRA ME 01770/20 AIF-P-C 000183 
FABIANO SOLER BONIN 01771/20 AIF-L-C 000101 
G E DOS SANTOS FERRAGENS EIRELI 01790/20 AIF-A-S 00083 
GUSTAVO RODRIGUES CORREA 30893218820 01783/20 AIF-A-S 00087 
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 01744/20 AIF-A-M 000266 
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 01768/20 AIF-P-C 000181 
JOSE SIDNEI MARTIN AUTO PEÇAS EIRELI EPP 01763/20 AIF-P-C 000184 
L A FERREIRA AUTOMOVEIS 01769/20 AIF-P-C 000182 
LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01755/20 AIF-P-C 000176 
LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01765/20 AIF-P-C 000178 
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A 01752/20 AIF-A-N 000258 
MAKRO ATACADISTA S/A 01761/20 AIF-P-C 000174 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRES IRMAOS JB LTDA 01784/20 AIF-A-S 00084 
NOVO SABOR RP RESTAURANTE LTDA 01757/20 AIF-L-C 000094 
OFICINA DE TORNOS E SOLDAS OYAMA LTDA ME 01793/20 AIF-A-S 00086 
PRIMICIA TINTAS AUTOMOTIVAS EIRELI ME 01787/20 AIF-A-S 00089 
RUBENS CARLOS MARTUCCI 01749/20 AIF-P-F 000086 
SANDRA MARCIA MARCELINO 28734822810 01773/20 AIF-A-LF 000137 
SUOERMERCADO PORECATU LTDA 01767/20 AIF-P-C 000180 
SUPERMERCADO PORECATU 01750/20 AIF-A-N 000257 
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 01751/20 AIF-A-N 000255 
TENDA ATACADO LTDA 01764/20 AIF-P-C 000177 
VILMA F F AMARAL EMBALAGENS ME 01759/20 AIF-A-M 00267 
ZURICH ADMINISTRADORA DE CREDITO E COBRANÇA LTDA 01794/20 AIF-P-H 000057 

Editais de
CITAÇÃO




          

               


              
 


               
 

                     
    


     



 

                 
                

               

   
                   

 



 
 Editais de

PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes: 
1. ELISEU BELO RAMALHO e ELIFÁBIA GOMES DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de ANTONIO LUIZ RAMALHO e de 
MARIA BELO RAMALHO e ELA fi lha de FRANCISCO GOMES 
DA SILVA e de FRANCISCA MARIA NOGUEIRA DA SILVA; 
2. LIDIANO MANOEL DE LIMA e MARILISIA EDUARDA 
FREIRE DA SILVA, sendo ELE fi lho de MANOEL JOÃO DE 
LIMA e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO e ELA fi lha de 
MAURO SERGIO DA SILVA e de MAÍSA PERPÉTUA FREIRE; 
3. JOÃO DOIMO e TAGIANE LIMA DA SILVA, sendo 
ELE fi lho de JOSÉ DOIMO e de MARIA DAS DORES DOIMO e 
ELA fi lha de RENATO PEREIRA DA SILVA e de DOMINGAS DA 
SILVA; 
4. MARCIO ALBERTINE e PATRICIA APARECIDA MA-
TIAS, sendo ELE fi lho de MOACIR ALBERTINE e de IMACU-
LADA ALVES ALBERTINE e ELA fi lha de CELIA APARECIDA 
MATIAS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/09/2020. 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. GILCINEIDES VIEIRA DA SILVA e MAGDA MARIA 
TOMAZ VIEIRA, sendo ELE fi lho de OSMERIO PEREIRA DA 
SILVA e de REGINAMAR VIEIRA DA SILVA e ELA fi lha de MAR-
COS ANTUNES VIEIRA e de JOANA MARIA TOMAZ VIEIRA.
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 09/09/2020.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
10 de setembro de 2020

Secretaria Municipal de saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
TANABI

 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a 
fi m de gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos 
a Votação APROVADOS na 30ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 08 de setembro de 2020.

Ver. Anderson Branco
01. 1107/20: de congratulação e reconhecimento público 
com o Bispo Fred Alexandre Cardoso, da Igreja Mundial do 
Poder de Deus, pelos relevantes serviços prestados na área 
espiritual e social em nossa cidade; 

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
02. 1109/20: de congratulações com “Itapema Bronze”, 
pelos excelentes serviços prestados às suas clientes e ami-
gas e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade 
de São José do Rio Preto;
03. 1110/20: de congratulações com o salão “Espaço da 
Beleza”, representado pela Senhora Jane, por excelentes 
serviços prestados às suas clientes e amigas e que muito 
agrega para o crescimento da nossa cidade de São José do 
Rio Preto; 
04. 1117/20: de congratulações com o “Butekário Bar e 
Comidaria”, pelos excelentes serviços prestados aos seus 
clientes e amigos, e que muito agrega para o crescimento da 
nossa cidade de São José do Rio Preto;
05. 1120/20: de congratulações com o escritório “Intera-
tivo Organização Contábil LTDA”, pelos excelentes serviços 
prestados aos seus clientes e amigos, e que muito agrega 
para o crescimento da nossa cidade de São José do Rio 
Preto;

Ver. Jorge Menezes Silva
06. 1106/20: de congratulação com a rede “JJ Super-
mercados”, pelos 29 anos de existência em nosso Município;
07. 1111/20: de congratulação ao “Instituto Rio-pretense 
dos Cegos Trabalhadores”, pelos 72 anos de existência em 
nosso Município.;
08. 1115/20: de congratulação ao dia do Guarda Civil 
Municipal, comemorado no dia 3 de setembro;

Ver. Renato Pupo de Paula 
09. 1108/20: de congratulações com “Reinaldo Acessó-
rios”, na pessoa do seu proprietário Senhor Reinaldo Loban-
co, em comemoração aos 51 anos de existência na cidade 
de São José do Rio Preto; 
10. 1114/20: ao Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, Doutor João Agripino da Costa Dória Júnior, reivindi-
cando ações no sentido de conceder aos Policiais Civis do 
Estado de São Paulo a posse da arma de fogo utilizada na 
ativa, quando da aposentadoria, nos mesmos moldes da nor-
ma editada pela Polícia Federal, como forma de valorização 
e reconhecimento aos serviços prestados ao Estado, assim 
como para zelar pela segurança pessoal e de familiares;

Ver. Zé da Academia – José A. Lagoeiro 
11. 1112/20: de congratulações com a empresa “BR 
Água, Gás e Bebidas”, pelos excelentes serviços prestados 
em 20 anos de pleno funcionamento;
12. 1121/20: para a empresa “Triunfo Transbrasiliana”, 
quanto a possibilidade de executar obra de abertura de alça 
de acesso na Rodovia BR 153, entre o km 70 e o km 71, 
sentido sul.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI

Tomada de Preços nº 15/2020. Objeto: Reforma e adequa-
ção do Estádio Municipal Prefeito “Alberto Victolo”, no Muni-
cípio de Tanabi, Estado de São Paulo, conforme planilha e 
projeto anexos deste edital, em conformidade com o Proces-
so nº. 655/2000 – Convênio 312/2020. Entrega dos Envelo-
pes: Data 25 de setembro de 2020, às 09h15min. Abertura 
dos envelopes: Data 25 de setembro de 2020, às 09h30min. 
O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura do Municí-
pio de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Junior nº 242 – Centro 
– TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo 
site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 09 de setembro de 2020. 
Joao Paulo da Silveira – Setor de Licitações.  Norair Cassia-
no da Silveira – Prefeito. 

                          

 

              EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

                  (Convenção Municipal) 

           Partido Liberal– PL – Mirassol- SP 

O Presidente da comissão municipal do Partido Liberal (PL), Sr Daniel 
Blauth Feres, do Município de Mirassol – São Paulo, na forma da legislação 
eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os 
Filiados e Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para 
comparecerem à Convenção Municipal, a ser realizada no dia 15 de Setembro 
de 2020 as 17h00min às 18h00min, na Rua São José, 2243, bairro Centro, 
Mirassol/sp para deliberação da seguinte ordem do dia: 

I. Escolha dos candidatos ao pleito municipal de 2020; 

II. Formalização de coligações;  

III. Denominação e estratégia da coligação se aprovada; 

IV. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.  

 

Mirassol, 04 de Setembro de 2020. 

 Presidente Municipal do PL de Mirassol – São Paulo 

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 676 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 08/09/2020 

 
 

 Aprova as Resoluções nº 8 e nº 9 que versam sobre a suspensão das Reuniões dos 

Conselhos Locais de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19); 

 Aprova a prorrogação do convênio 006/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais São José do Rio Peto – SP – APAE pelo prazo de 12 (doze) meses; 

 Aprova a Contratação de prestação de Serviços SUS com o Instituto Riopretense dos Cegos 

Trabalhadores – IRCT pelo prazo de 12 (doze) meses; 

 Aprova a Contratação de prestação de Serviços SUS com a Associação Renascer  pelo prazo 

de 12 (doze) meses; 

 Aprova o 2º termo aditivo ao Convênio nº 03/2020 – SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia para acréscimo de 6 (seis) leitos de UTI Covid; 

 Aprova o 3º termo aditivo ao Convênio nº 03/2020 – SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia para acréscimo de 6 (seis) leitos de UTI Covid; 

 Aprova a Moção de Repúdio ao Projeto de Lei (PL) 529 de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto,  09 de setembro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS  

 

   
 

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 08 de setembro de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 43/2020   
 

Delibera: 

Aprovou  as Resoluções nº 8 e nº 9 que versam sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos Locais 

de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 44/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou a prorrogação do convênio 006/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

São José do Rio Peto – SP – APAE pelo prazo de 12 (doze) meses, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 45/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou a Contratação de prestação de Serviços SUS com o Instituto Riopretense dos Cegos 

Trabalhadores – IRCT pelo prazo de 12 (doze) meses, como consta em ata. 

DELIBERAÇÃO nº 46/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou a Contratação de prestação de Serviços SUS com a Associação Renascer  pelo prazo de 

12 (doze) meses, como consta em ata. 

 

 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 47/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou o 2º termo aditivo ao Convênio nº 03/2020 – SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia para acréscimo de 6 (seis) leitos de UTI Covid, como consta em ata. 

DELIBERAÇÃO nº 48/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou o 3º termo aditivo ao Convênio nº 03/2020 – SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia para acréscimo de 6 (seis) leitos de UTI Covid, como consta em ata. 

 

 

 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 
 

São José do Rio Preto, 09 de setembro  de 2020.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

   
 

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 08 de setembro de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 43/2020   
 

Delibera: 

Aprovou  as Resoluções nº 8 e nº 9 que versam sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos Locais 

de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 44/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou a prorrogação do convênio 006/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

São José do Rio Peto – SP – APAE pelo prazo de 12 (doze) meses, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 45/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou a Contratação de prestação de Serviços SUS com o Instituto Riopretense dos Cegos 

Trabalhadores – IRCT pelo prazo de 12 (doze) meses, como consta em ata. 

DELIBERAÇÃO nº 46/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou a Contratação de prestação de Serviços SUS com a Associação Renascer  pelo prazo de 

12 (doze) meses, como consta em ata. 

 

 

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

PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
ERIC SHINDY YOKOO e DENISE FERNANDA DE AGUIAR. 
Ele, de nacionalidade brasileira, escrevente, solteiro, nasci-
do em Maringá, PR, no dia 28 de novembro de 1985, fi lho de 
SILVIO MASSANOBU YOKOO e de ELZA MIEKO YOKOO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de abril de 1985, fi lha de 
ALCIDES DE AGUIAR e de DERCI FERREIRA DE AGUIAR. 
OSCAR TAVARES PIRES COSTA e RHADIJA IVINY ATAIDE 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, martelinho de ouro, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 
de dezembro de 1990, fi lho de RENATO PIRES COSTA e de 
ASTRIDE TAVARES PIRES COSTA. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, atendente, solteira, nascida em Porto Calvo, AL, no dia 
28 de dezembro de 2001, fi lha de AMARO DE ATAIDE SILVA e 
de CICERA FELIX DA SILVA. 
ISAIAS JÚNIOR PEREIRA e REBECA MARINHO BOTELHO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, instalador de esquadrias, di-
vorciado, nascido em Nova Granada, SP, no dia 08 de fevereiro 
de 1988, fi lho de ISAIAS DE ASSIS PEREIRA e de ELIZABETH 
DE SOUZA PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em ITAQUAQUECETUBA, SP, no dia 24 de 
março de 1999, fi lha de ENOCH CESAR BOTELHO e de MAR-
CIA FILOMENA MARINHO. 
RAFAEL RODRIGUES GRISI e MARIA HELENA NAIME 
THOMÉ DE VASCONCELOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 03 de março de 1982, fi lho de OSCAR LUIZ GRISI e de 
ALDAIZA RODRIGUES SANTOS GRISI. Ela, de nacionalidade 
brasileira, arquiteta e urbanista, solteira, nascida em Mirassol, 
SP, no dia 22 de agosto de 1993, fi lha de DOMINGOS LUCIO 
FLEMING GALILEU DE VASCONCELOS e de ROSELY THO-
MÉ DE VASCONCELOS. 
THIAGO GONÇALVES SANTOS e DAIANA POLIANA FARIA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, solteiro, nascido 
em DIADEMA, SP, no dia 13 de março de 1989, fi lho de JOSÉ 
ANTONIO GONÇALVES SANTOS e de MARIA APARECIDA 
SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, divorciada, 
nascida em São Carlos, SP, no dia 29 de junho de 1988, fi lha de 
CARLOS EDUARDO FARIA e de ROSANGELA MARIA PEDRO 
FARIA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 08 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3222-5330

Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de 
Fernandópolios, deste Estado os documentos exigidos no Códi-
go Civil Brasileiro para habilitação de casamento:
RAPHAEL VINICIUS CASTRO SILVA e GABRIELLE MO-
RETTI DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista 
programador, solteiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 04 
de julho de 1991, fi lho de MILTON TOSTA DA SILVA e de ANA 
APARECIDA DE CASTRO DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista de suporte, solteira , nascida em Fernandó-
polis, SP, no dia 10 de junho de 1992, fi lha de ROBERTO DE 
SOUZA e de ANA MARIA MORETTI DE SOUZA. 
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
 São José do Rio Preto, 08 de Setembro de 2020.
 David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

PRETO- Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
GIOVANNI BRAILE STERNIERI e VICTÓRIA GUEDES PEREI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de julho de 1996, fi lho 
de WALTER STERNIERI JUNIOR e de MARIA CHRISTIANE 
VALÉRIA BRAGA BRAILE. Ela, de nacionalidade brasileira, es-
tudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
28 de janeiro de 1998, fi lha de EDUARDO GUEDES PEREIRA e 
de VANESSA COLINO BUSNARDO GUEDES PEREIRA. 
ARTHUR ENRIQUE VITO DA SILVA e ALINE APARECIDA 
ERNESTO OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, esto-
quista, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 05 de agosto 
de 1997, fi lho de MARCELO ELIAS DA SILVA e de REGIANE 
MARCIA VITO DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxi-
liar administrativo, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 24 de março de 2000, fi lha de CLAUDIO DA SILVA 
OLIVEIRA e de NILZA ERNESTO OLIVEIRA. 
JOÃO PAULO FERREIRA PINTO e MARIANA ARIOLI. Ele, 
de nacionalidade , auxiliar administrativo, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de outubro de 1995, fi lho 
de JAIR GOMES PINTO e de DULCINEIA APARECIDA ALVES 
FERREIRA PINTO. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de fe-
vereiro de 1997, fi lha de MARCO ANTONIO ARIOLI e de MÁRA 
LÚCIA ARIOLI. 
PATRICK FERREIRA DE SOUZA e MAISA FERNANDA DOS 
SANTOS TAVARES. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 14 de dezembro 
de 1983, fi lho de CLAUDIONOR FERREIRA DE SOUZA e de 
MARIA ANGELA PEREIRA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar contabil, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 09 de abril de 1995, fi lha de MANOEL TAVA-
RES DE SOUZA e de MIGUELITA DOS SANTOS TAVARES. 
WELINTON RODRIGUES DOS SANTOS PRADO e FERNAN-
DA CRISTINA SILVA LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de produção, solteiro, nascido em Birigui, SP, no dia 21 
de janeiro de 1991, fi lho de ALEX XAVIER PRADO e de CRIS-
TIANA MARCIA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
balconista, solteira, nascida em CASTILHO, SP, no dia 19 de 
maio de 1993, fi lha de MARCIO FERREIRA LIMA e de ANGELI-
NA DA SILVA BONFIM. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Editais de
PROCLAMAS


