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Rio Preto ultrapassa 
500 mortes por Covid
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Termômetro da Básílica na tarde de ontem marcando 41 graus

Executiva do 
Patriota anuncia 
apoio à reeleição 

de Edinho

Repasses de 
ICMS caem 
e Rio Preto 

perde R$ 5 mi

ACUMULADO DO ANO

Renda de catadores 
de recicláveis cresce 
29% na Cooperlagos

Pág. A5
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Divulgação

Cláudio LAHOS

Repasses do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços) 
para Rio Preto caíram 4% no 
acumulado do ano em relação 
ao mesmo período de 2019. 
Os dados são da Secretaria da 
Fazenda e as perdas somam 

exatos R$ 5.148.548,70 aos 
cofres do município.De janeiro 
a agosto de 2019 os repasses 
do ICMS somaram R$ 129,1 
milhões. No mesmo período 
em 2020, o acumulado é de 
R$ 124 milhões.
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Termômetro 
bate 41 graus 

e calor vai 
até domingo
A onda de calor prevista para 

atingir a região até o próximo 
domingo (13) já começou a 
apresentar seus efeitos em 
São José do Rio Preto. Nesta 
quinta-feira (10) os termôme-
tros passaram da marca dos 40 
graus. Na Basílica, por volta das 
15h30, o termômetro bateu na 
casa 41 graus. Ainda segundo 
a meteorologia, esta quinta-
-feira foi o dia mais quente dos 
últimos 30 dias.          Pág A5

Incêndio no 
IPA joga 30 

toneladas de 
fuligem no ar
A Defesa Civil de Rio Preto 

precisou atuar novamente 
nesta quinta-feira (10) no in-
cêndio na região do Instituto 
Florestal e da Estação Ecoló-
gica (antigo IPA). As chamas  
destruíram uma área de 250 
hectares e pode ter lançado 
mais de 30 toneladas de fuli-
gem (material particulado) no 
ar da região.                               
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A renda média dos co-
operados da Cooperlagos 
de Rio Preto que era de R$ 
1.211,27 no período de ja-
neiro a julho de 2017 saltou 

para R$ 1.562,41 se compa-
rado o mesmo período deste 
ano.  O levantamento é da 
Prefeitura de Rio Preto.                    
   Pág. A2

Coligação 
confirma

Coronel Helena 
para prefeita
A convenção do Republica-

nos em conjunto com o PTB 
e Solidariedade confirmou na 
nesta quinta-feira (10) à noite 
o nome da Coronel Helena 
como candidata a prefeita 
de Rio Preto tendo como vice 
Claudinho Bolonhesi, do PTB. 
A aliança ainda tem apoio do 
partido Solidariedade.   
                             Pág. A4

Coronel Helena e seu candidato a vice, Claudinho Bolonhesi

Em 8h, PM 
detêm cinco 
traficantes
Três jovens, um de 18 anos e dois 

de 19 anos, foram presos, além de 
dois adolescentes, de 16 e 17 anos, 
apreendidos por tráfico de drogas, 
num intervalo de 8 horas - entre 
14h40 e 22h30 - desta quarta-feira 
(9), em Rio Preto.            Pàg. A4

Contrabandistas oferecem 
R$ 50 mil em propina 
para fugir do flagrante

A Polícia Civil de Rio Preto 
prendeu dois homens, de 42 
e 44 anos, acusados de con-
trabando e corrupção ativa, na 
quarta-feira (9), em Guapiaçu. 
Um deles durante a ocorrência 

chegou a oferecer R$ 50 mil 
aos policiais para que os libe-
rassem. Eles traziam cigarros 
contrabandeados do Paraguai  
e tinham mais de R$ 100 mil 
em espécie.  Pág A4Dinheiro apreendido com contrabandistas

Câmara volta 
sessões 

presenciais 
dia 22

Divulgação
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Repasse de ICMS cai e Rio Preto 
perde R$ 5 mi de janeiro a agosto

Repasses do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços) para Rio Preto ca-
íram 4% no acumulado do 
ano em relação ao mesmo 
período de 2019. Os dados 
são da Secretaria da Fa-
zenda e as perdas somam 
exatos R$ 5.148.548,70 
a menos.

De janeiro a agosto de 
2019 os repasses do ICMS 
somaram R$ 129,1 mi-
lhões. No mesmo período 
em 2020, o acumulado é 
de R$ 124 milhões.

Durante agosto, segun-
do o site da Fazenda, o 
município registrou cresci-
mento nos valores repas-
sados, recebendo R$ 16,5 
milhões. No ano passado, 
Rio Preto no mesmo mês 
R$ 14,4 milhões. 

“Não há como negar que 
a pandemia teve um im-
pacto direto na economia. 
É realmente uma queda 
muito forte, que vai reper-
cutir até nos índices dos 
próximos anos. Por exem-
plo, se a nossa economia 
recuar em 10% neste ano, 
mas crescer 3% em 2021, 
que seria algo expressivo, 
esse aumento não será o 
suficiente para nos colocar 
no mesmo patamar que 

estávamos antes da pande-
mia”, explicou o secretário 
da fazenda de Rio Preto, 
Angelo Bevilacqua Neto.

Ainda segundo o secretá-
rio, a situação atual coloca 
a cidade em um estado 
considerado “economia de 
guerra”. “Essa redução nos 
obriga a cortar e adiar alguns 
possíveis gastos. Caso tenha 
que comprar um computa-
dor novo, sem que tenha 
muita urgência, não teremos 
condições. Estamos já to-
mando medidas para reduzir 
alguns gastos. Um deles é 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

referente ao uso do papel. 
Quanto mais trabalharmos 
no digital, menos gastamos 
com papel, manutenção de 
impressora, toners, entre 
outras coisas”, afirmou.

Os repasses da Secre-
taria da Fazenda para os 
municípios são semanais. 
Em setembro, até agora, 
foram depositados R$ 6,8 
milhões nos cofres de Rio 
Preto. Segunda a previsão 
do próprio Estado, este va-
lor deverá chegar4 R$ 11,8 
milhões nas próximas três 
parcelas.

ECONOMIA

Queda em repasses do ICMS chega a 4% no acumulado do ano

Divulgação

Empresa abre 65 vagas 
para consultores 

Vinicius LIMA

A Cobmax, empresa rio-pre-
tense de vendas, está com 65 
oportunidades de empregos 
disponíveis para consultores 
de venda. Segundo a empresa, 
os candidatos não precisam ter 
experiência na área. O único 
pré-requisito é ter o ensino 
médio completo, porém isso 
também poderá ser flexibiliza-
do dependendo de cada caso. 
Como os colaboradores estão 
atuando em home-office, ter 
um computador e saber utilizá-
-lo é um diferencial.

De acordo com Thamires 
de Souza, gerente de recursos 
humanos da Cobmax,  as vagas 
abertas em meio à crise se 
devem ao aumento da procura 
pelos produtos e serviços ven-
didos pela empresa. “Durante 
o isolamento social, as pessoas 
ficaram mais tempo em casa. 
Com isso, aumentou a deman-
da por internet ou TV por assi-
natura nas residências, que são 

serviços comercializados pela 
Cobmax. Dessa forma, estamos 
conseguindo ampliar o nosso 
quadro de funcionários, propor-
cionando oportunidades nesse 
momento difícil”, destacou.

Ainda segundo Thamires, 
a expectativa é contratar em 
média mais 100 pessoas até o 
final do ano. Desde o início da 
pandemia, a empresa alega ter 
realizado mais 300 admissões. 
Os interessados podem enviar 
o currículo para selecao@cob-
max.com.br.

Como forma de colaborar 
com a rotina da equipe, a Co-
bmax também tem oferecido 
um auxílio home office. “É um 
cartão de crédito pré-pago que 
o colaborador pode utilizar para 
pagar contas, como energia 
elétrica ou internet, além de 
comprar itens para melhorar o 
espaço de trabalho em casa, 
como artigos de escritório e 
mobiliários”, explicou a gerente 
de RH.

OPORTUNIDADE

Oportunidade é para cargo de consultor

Divulgação

DINHEIRO

Renda de catador de reciclável 
sobe 29% e chega a R$ 1,5 mil

A renda média dos co-
operados da Cooperlagos 
(Cooperativa Social de Coleta 
Seletiva Beneficiamento e 
Transformação de Materiais 
Recicláveis) de Rio Preto 
que era de R$ 1.211,27 no 
período de janeiro a julho 
de 2017 saltou para R$ 
1.562,41 se comparado o 
mesmo período deste ano. 

Os números significam 
um aumento de 29% nos 
ganhos de cada cooperado. 
Atualmente são cerca de 50 
profissionais atendidos pela 
cooperativa. Os dados são 
da Secretaria de Trabalho e 
Emprego de Rio Preto.

Em 2017, o valor mínimo 
de retirada por coletor foi R$ 
1.192,00 e o máximo foi R$ 
1.285,88. Já neste ano o 
mínimo foi de R$ 1.267,63 
e o máximo, R$ 1.853,28.

 Os bons resultados refle-
tem a qualidade do trabalho 
desenvolvido pela cooperati-
va e também o apoio direto 
da Secretaria do Trabalho 
e do Emprego. De acordo 
com a pasta, uma gestão 
muito próxima à Cooperlagos 
permitiu revisão de gastos 
e otimização de recursos, 
levando, consequentemente, 

ao aumento dos ganhos e 
partilha entre os cooperados. 

A cooperativa também 
destaca o empoderamento 
dos coletores e a ampliação 
do trabalho de coleta seletiva 
como fatores de crescimen-
to.

Recentemente, a coope-
rativa mudou do antigo pré-
dio da avenida Cenobelino de 
Barro Serra, 1580, no Par-
que Industrial, para um novo 
prédio na zona norte, ao lado 
do Shopping Cidade Norte. A 
mudança foi necessária por 
conta do comprometimento 
estrutural do antigo prédio, 
conforme apontado em lau-
do da Defesa Civil. O novo 
galpão, em plena condição 
de funcionamento, está sen-
do custeado pela Prefeitura.

 Prefeitura - O Termo de 
Colaboração entre a coope-
rativa e a Prefeitura de Rio 
Preto consiste no programa 
de geração de renda e edu-
cação para o trabalho com 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Para 
tanto, há repasse orçado de 
R$ 516.240 para a coope-
rativa, divididos em parcelas 
mensais ao longo dos 12 
meses de vigência da cola-
boração. 

Vinicius LIMA

Renda de catadores da Cooperlagos cresceu 29% em 3 anos

Divulgação

Secretário da 
Fazenda, 
Ângelo 
Bevilacqua 
Neto
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Coligação confirma 
nome de Coronel 

Helena para prefeita
A convenção do Republica-

nos em conjunto com o PTB 
e Solidariedade confirmou na 
nesta quinta-feira (10) à noite 
o nome da Coronel Helena 
como candidata a prefeita 
de Rio Preto tendo como vice 
Claudinho Bolonhesi, do PTB. 
A aliança ainda tem apoio do 
Solidariedade.

Antes da confirmação do 
nome da Coronel acontece-
ram as convenções propor-
cionais dos três partidos que 
definiram os chapas comple-
tas para a disputa as vagas da 
Câmara Municipal.

A Coronel Helena se coloca 
como a novidade contra os ve-
lhos políticos, afirmando que 
pretende lutar por uma Rio 
Preto mais humana e menos 
cinza, mais moderna, tecnoló-
gica e inovadora. Ela salientou 
que tem a experiência de 31 
anos na Policia Militar do 
Estado de São Paulo e que a 
população não pode investir 
na mesma velha política de 
sempre e por conta disso 
colocou seu nome na disputa 
a Prefeitura.

“Vamos medir o sucesso 
de Rio Preto não pela quanti-
dade de obras iniciadas, mas 
por cada rio-pretense que 
conseguir um trabalho novo e 
estável”, salientou a Coronel 
Helena.

Convenções - Os partidos 
PL, Patriotas, Podemos e 
Avante realizam nesta sexta-
-feira (11) suas convenções 
municipais, os quatro parti-
dos devem ratificar o apoio 
a candidatura a reeleição do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
tendo como vice o ex-depu-
tado Orlando Bolçone (DEM).

Neste sábado (12) será 
a fez de o MDB realizar sua 
convenção onde o nome do 
prefeito Edinho deve ser ratifi-
cado. No mesmo dia o PC do 
B faz sua convenção e deve 
confirmar o nome de Carlos 

Sérgio SAMPAIO 
redacao@dhoje.com.br

PT faz reunião virtual e define vice

O PT de Rio Preto 
realizou na noite desta 
quinta-feira (10) reu-
nião virtual com mem-
bros do comitê local 
onde foi escolhido o 
nome do vice na cha-
pa encabeçada pela 
ex-vereadora Celi Re-
gina, pré-candidata a 
prefeita de Rio Preto.
Foi aprovado pelo comi-
tê o nome sindicalista 
e agente penitenciário, 
João Alfredo, que tam-
bém é escritor e ativista 

Sérgio SAMPAIO

Câmara de Rio Preto volta 
sessões presenciais dia 22

Caso Rio Preto se mante-
nha na fase Amarela do Plano 
São Paulo na próxima semana 
as sessões ordinárias com a 
presença dos vereadores no 
plenário da Câmara deve acon-
tecer no dia 22 de setembro.

Segundo o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas) eles pretender 
aguardar os 14 dias da cidade 
na fase Amarela e porque 
também na semana passado 
foi diagnosticado com a Covid 
dois funcionários da Câmara. 

A participação presencial 
dos vereadores a partir da reto-
mada não será obrigatória, os 
mesmo poderão continuar par-
ticipando virtualmente. “Vamos 
deixar a vontade aqueles que 
quiserem. Poderão continuar 
virtual. Aliás, temos nova lei 
que dá, este direito” salientou 
Pauléra.

Público – no que diz respei-
to a participação da população 
podendo acompanhar as ses-
sões das galerias o presidente 
salientou que ele espera aguar-
dar mais uma pouco para saber 
como o quadro da pandemia se 
mostra nas próximas semana 
na cidade. “Vamos aguardar 
mais um pouco, depois liberar 
umas 20 (pessoas) por sessão, 
com todos os cuidados neces-
sários”, finalizou o presidente. 

Atualmente nas sessões 14 
dos 17 vereadores participam 
virtualmente da sessão – ape-
nas o presidente e um dos 
secretários da Mesa Diretora 
– Zé da Academia (Patriota) e 
Karina Caroline (Republicanos) 
revezam um por sessão para 
auxiliar presidente. Apenas 
o vereador Gerson Furquim 
(Podemos) costuma participar 
presencialmente das sessões.

Sérgio SAMPAIO

Sessões da Câmara voltam ocorrer em plenário dia 22

Sérgio SAMPAIO

NO PLENÁRIO

JOÃO ALFREDO

Apoio oficial
O presidente do Patriota, Ulisses Ramalho, disse que 

devido ao excelente trabalho que o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vem realizando frente à Prefeitura, acha justo que ele 
dispute a reeleição. Diante do quadro positivo, a executiva do 
partido anunciou ontem que o acordo vai permanecer para 
que o resultado seja favorável nas urnas em novembro.  Ao 
falar sobre o apoio, Edinho disse que se sente honrado pelo 
reconhecimento ao seu trabalho. “Essa soma de talentos e 
de ideias, nos estimulam a continuar à luta”, diz. “Se eleitos, 
eu e meu companheiro de chapa, Orlando Bolçone, a cada 
apoio recebido, mais responsáveis em relação ao futuro de 
nossa cidade”, acrescentou. A convecção do Patriota acon-
tece hoje, das 8h às 12h, na sede do partido.

Irreversível
Mesmo enfrentando di-

ficuldade para chancelar 
acordos com outros partidos 
para disputar as eleições 
para prefeito, Renato Pupo 
(PSDB) disse que a sua pré-
-candidatura é irreversível. 
Sobre as possíveis alianças, 
agora quem fala é o presi-
dente do partido, Manuel 
Gonçalves. Ele disse que 
está negociando com o PSB, 
do ex-prefeito Valdomiro Lo-
pes, e com o PSL do também 
pré-candidato Marco Casale. 
Gonçalves disse que amanhã 
estará em São Paulo para 
definir as tratativas com 
o presidente estadual do 
PSDB, Marco Vinholi.

 Todo ano…
A área de preservação ambiental localizada na fazenda do 

extinto IPA todo ano sofre por causa das queimadas, até que 
se prove ao contrário, são criminosas. É só chegar o período 
de seca, mais cedo ou mais tarde, pode esperar que a área 
vai ser incendiada. Isso é de praxe! O diabo que próximo a 
área tem um posto da Guarda Municipal, inclusive, câmeras 
de monitoramento. Os agentes demoraram para avistar o 
incêndio que consumia a reserva? Se o Corpo de Bombeiros 
fosse acionado no começo do fogo, o estrago seria bem me-
nor. Pergunta: será que o criminoso não é sempre o mesmo? 
Tem gente que entra em êxtase ao ver a chama devorar a 
vegetação seca. Vale a pena investigar!

Controlada
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, reservou o 
plenário da Câmara para 
promover a convenção do 
partido amanhã. Por cau-
sa do coronavírus, Nimer 
adiantou que a entrada dos 
correligionários ao plenário 
será controlada por meio de 
senhas. “É para evitar aglo-
meração”, explicou. Na con-
venção, serão oficializados a 
candidatura de Edinho Araújo 
à reeleição, a chapa de 
candidatos a vereador (com 
a escolha dos números) e 
também as alianças com 
outros partidos, inclusive, Or-
lando Bolçone (DEM) como 
candidato a vice da chapa.

Chance zero
O presidente do PP, Paulo 

Pauléra, disse que não resta 
a menor dúvida de que o 
seu partido vai estar ao lado 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) na campanha elei-
toral. “É o melhor caminho, 
nunca tive dúvida disso”, 
enfatizou. O fato de o depu-
tado federal Fausto Pinato 
(PP) ter conversado com o 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB), segundo Pauléra, 
não muda nada o quadro: 
“Chance zero”. Adiantou 
que hoje vai conversar com 
o prefeito para anunciar o 
apoio a ser chancelado na 
convenção da sigla marcada 
para 16 de setembro.

Guru
Um guru prevê que assim 

que passar as convenções, 
Valdomiro Lopes (PSB) po-
derá anunciar apoio para 
algum candidato a prefeito. 
Na visão do guru, a possibili-
dade existe e vai contar com 
a bênção do vice-governa-
dor Rodrigo Garcia (DEM), 
amigo do ex-prefeito. Com 
visão transcendental, o guru 
arrisca um terceiro palpite: 
o democrata Rodrigo vai 
fazer intercessão para que 
Valdomiro apoie o prefeito 
Edinho Araújo (MDB). Se 
a previsão se concretizar, 
o barco de Edinho, que já 
está lotado, corre o risco de 
afundar…

PL oficializa
O presidente do PL, Fábio 

Marcondes, vai comandar a 
convenção do partido que 
acontece hoje das 18h às 
20h, no sistema virtual. 
Além de oficializar a chapa 
pré-candidatos a vereador, 
a executiva do partido vai 
chancelar a aliança com 
o MDB, com o objetivo de 
apoiar o prefeito Edinho 
Araújo na disputa pela re-
eleição. Como desistiu de 
disputar as eleições para 
prefeito ou como vice de 
outro candidato, Marcondes 
anunciou que vai disputar a 
reeleição para vereador. A 
chapa terá 26 postulantes a 
uma vaga na Câmara.

Retorno seguro
Projeto autoriza estados 

e municípios a utilizarem os 
recursos oriundos de diver-
sos repasses federais para 
financiar o retorno seguro 
às aulas presenciais na 
rede pública de ensino. Pela 
proposta da senadora Kátia 
Abreu (PP-TO), poderão 
ser financiadas a adequa-
ção da infraestrutura das 
escolas, equipamentos de 
proteção individual (más-
caras e viseiras), material 
de higiene, contratação de 
mão de obra temporária, 
internet, treinamento de 
professores e testes de 
covid-19. A proposta já foi 
aprovada no Senado.

UMA MULHER NA DISPUTA

Divulgação

Celi Regina, pré-candidata a prefeita do PT

no combate ao racismo 
para ser vice. Em nota 
o partido salienta que: 
“Comprometido com 
a cidade de Rio Preto, 
João Alfredo ao lado de 
Celi Regina, irá zelar por 
uma gestão eficiente, 
que olhe para o nosso 
povo”, finalizou nota.
   A convenção do partido 
está agendada para o 
próximo domingo (13) e 
será feito virtualmente 
para a ratificação da 
chapa majoritária e a 
definição dos candidatos 
a vereador.

Alexandre a prefeito e Merlin 
Diniz a vice com chapa pura.

Pré-candidatos – são tam-
bém pré-candidatos a prefei-
to: Celi Regina (PT), Rogério 
Vinicius (DC), Antônio Marco 
(PMN), Marco Rillo (Psol), 
Paulo Bassan (PRTB), Paulo 
Neto (PSC), Marco Casale 
(PSL) e Renato Pupo (PSDB). 
Carlos de Arnaldo (PDT) e Fi-
lipe Marchesoni (Novo) junto 
com a Coronel Helena tiveram 
suas candidaturas confirma-
das pela suas respectivas 
siglas nas convenções já re-
alizadas.

Divulgação

Coronel Helena
discursa durante 
convenção 
do partido que criou 
coligação e lançou 
seu nome para 
prefeita de Rio Preto
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DIVA DE OLIVEIRA, faleceu aos 
60 anos de idade. Era divorciada 
do Sr. Sebastião Siqueira e deixa a 
fi lha Patrícia Cristina. Foi sepultada 
no dia 10/09/2020, às 14:00, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para 
o cemitério São João Batista.

AMILTON SEGALOTTO, faleceu 
aos 75 anos de idade. Era divorciado 
da Sra. Maria Barbosa de Oliveira e 
deixa os fi lhos Luciano, Marcelo e Ra-
quel. Foi sepultado no dia 10/09/2020, 
às 10:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

OSMARINA PEREIRA BRANDÃO, 
faleceu aos 50 anos de idade. Era 
casada com o Sr. Fábio Roberto 
Brandão e deixa o fi lho Igor Matheus. 

  FALECIMENTOS

Contrabandistas oferecem R$ 50 mil 
em propina para quebrar flagrante

A Polícia Civil de Rio Preto 
prendeu dois homens, de 
42 e 44 anos, acusados de 
contrabando e corrupção 
ativa, na quarta-feira (9), em 
Guapiaçu. Um deles durante 
a ocorrência chegou a ofere-
cer R$ 50 mil aos policiais 
para que os liberassem.

Policiais da Deic (Divisão 
Especializada de Investiga-
ções Criminais) receberam 
informações sobre uma qua-
drilha que contrabandeava 
cigarros vindos do Paraguai 
e distribuídos em Rio Preto e 
região. A investigação apon-
tou que o suspeito, E.A., 44 
anos, estava em Olímpia e 
entregaria o produto em uma 
Kombi. No trajeto, em Gua-
piaçu, ele foi abordado por 
uma equipe do GOE (Grupo 
de Operações Especiais). 
Aos policiais, ele contou que 
trabalhava para A.L.S., 42 
anos, e que recebe R$ 600 
por entrega.

Em seguida, os policiais 
foram até uma propriedade 
da mãe dele, onde havia um 
veículo, Fiat Ducato, carrega-

do com cigarros do Paraguai. 
Foram apreendidos 28.500 
maços de cigarros, que seriam 
entregues nos próximos dias.

Quando a equipe saiu da 
casa, dirigindo a Ducato, foi 
abordada por um homem 
que emparelhou o veículo 
e questionou onde o carro 
estava sendo levado. Aborda-
do, o homem foi identificado 
como sendo A.L.S., o dono da 
mercadoria. Dentro do carro 
dele, os policiais localizaram 
R$ 100 mil, entre dinheiro em 
espécie e cheques de diversos 
correntistas.

Os dois suspeitos, então, 
foram encaminhados à Deic e, 
no caminho, A.L.S. ofereceu 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br
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Planilha1

Jan a Jul 2019 Jan a Jul 2020

Ocorrências de tráfico
de entorpecentes 502 482

Ocorrências de apreensão
de entorpecentes 21 16

Total= 523 498

* São computadas somente as ocorrências em que houve 
apreensão de entorpecentes, sem pessoas envolvidas.
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R$ 50 mil aos policiais para 
que eles fossem liberados do 
flagrante. A equipe gravou a 
oferta de propina. Eles irão 
responder pelos crimes de 
contrabando e corrupção ati-
va e permanecem presos na 
carceragem da Deic.

No portal do DHoje você 
pode ouvir a gravação do áu-
dio que comprova o pedido de 
propina feitos pelos acusados. 
Acesse www.dhojeinterior.
com.br.

Dinheiro apreendido na 
operação com cigarreiros; 
cerca de R$ 100 mil
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Quando a equipe saiu da casa, dirigindo a 
Ducato, foi abordada por um homem que 
emparelhou o veículo e questionou onde 
o carro estava sendo levado. Abordado, 
o homem foi identificado como sendo 

A.L.S., o dono da mercadoria. Dentro do 
carro dele, os policiais localizaram R$ 
100 mil, entre dinheiro em espécie e 

cheques de diversos correntistas

ENTORPECENTES
Cinco são detidos por tráfico em apenas 8 horas

Três jovens, um de 18 anos 
e dois de 19 anos, foram 
presos, além de dois ado-
lescentes, de 16 e 17 anos, 
apreendidos por tráfico de 
drogas, num intervalo de 8 
horas - entre 14h40 e 22h30 
- desta quarta-feira (9), em Rio 
Preto. Um deles era procurado 
da Justiça.

No primeiro flagrante, a 
Polícia Militar foi checar uma 
denúncia de que havia uma 
aglomeração de pessoas den-
tro de um comércio e uma 
delas estaria armada. Várias 
pessoas foram abordadas, 
porém nenhuma arma foi en-
contrada. Em revista a um dos 
jovens, de 18 anos, foi locali-
zada uma porção de maconha 
no bolso de sua bermuda. Ele 
confessou que estava trafican-
do e justificou o crime por estar 
desempregado.

O jovem ainda contou aos 
policiais que escondia mais 
drogas em uma mata, locali-
zada na divisa entre o Jardim 
Arroyo e Parque da Cidadania. 
Com o apoio de três cachor-
ros do Canil da Polícia Militar, 
Dara, Bradock e Thor, foram 

encontrados 7 tijolos de ma-
conha, mais três pedaços de 
tijolos cortados e 96 pedaços 
da mesma droga já emba-
ladas para venda. Também 
estavam no local, três facas, 
dois martelos e três rolos de 
plástico filme. Mesmo depois 
de indicar o local, o suspeito 
disse não reconhecer que 
aquele entorpecente fosse 
dele, assim como os objetos 
usados para dividir e embalar 
a droga.

No bairro Solo Sagrado, um 
jovem de 19 anos, procurado 
da Justiça foi preso, novamen-
te por tráfico. Com ele, foram 
apreendidos 27 poções de co-
caína embaladas para a venda. 
O suspeito foi avistado pelos 
PMs na quadra poliesportiva do 
bairro e tentou fugir, inclusive 

Tatiana PIRES

pulando o muro de uma escola 
ao lado, no entanto, acabou 
sendo preso. Na quadra, os 
policiais encontraram outras 
49 porções de cocaína, que ele 
negou ser o dono.

Outro jovem de 19 anos, 
foi preso, dessa vez, no bairro 
Dignidade. A PM fazia patru-
lhamento e suspeitou de um 
veículo parado em frente a um 
supermercado fechado. Um 
casal estava no carro, sendo a 
passageira uma grávida. Eles 
apresentaram nervosismo ao 
serem abordados. O rapaz 
confessou aos policiais que ar-
mazenava drogas na residência 
deles, onde foi localizado 1 tijo-
lo de crack, pesando cerca de 1 
quilo, e 13 poções de maconha. 
Ele isentou a companheira de 
participação no crime.

Adolescentes

Dois adolescentes foram 
apreendidos pela PM e libera-
dos na presença dos responsá-
veis na delegacia. O menor de 
16 anos, foi flagrado vendendo 
drogas no Solo Sagrado, contou 
aos policiais que o dinheiro do 
entorpecente já vendido tinha 
sido recolhido por um traficante 
e que vende drogas no local 
frequentemente. Foram apreen-
didas 20 porções de cocaína e 
18 pedras de crack, sendo que 
parte da droga estava escondi-
da em um cano de água da rua.

Flagrantes
A Secretaria de Segurança 

Pública registrou pequena que-
da no número de ocorrência 
de tráfico no primeiro semestre 
deste ano, comparado com 
o mesmo período de 2019. 
Foram 482 flagrantes, frente 
os 502 do ano anterior, o que 
significou retração de 3.9%. 
Também queda nas apreensões 
de drogas (sem pessoas envol-
vidas), de 23.8%.

De janeiro a julho deste 
ano, 29 adolescentes foram 
apreendidos em flagrante e 28 
por cumprimento de mandado.

Cães farejadores da PM ajudaram achar drogas
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REVOLTADO DENÚNCIA
Polícia é acionada 

após cliente agredir 
motorista de guincho

Um motorista prestador 
de serviço de uma segura-
dora foi agredido por um 
cliente durante atendimento 
na madrugada desta quinta-
-feira (10), no bairro Jardim 
Yolanda, em Rio Preto. De 
acordo com o boletim de ocor-
rência, a vítima foi acionada 
pela seguradora para prestar 
serviço a um cliente que 
estava com problemas para 
dar partida sua caminhonete, 
uma Volkswagen Amarok. Ao 
chegar ao local, rua Silvio Dela 
Roveri, o prestador de serviço 
percebeu que o dono do ve-
ículo estava alterado e, logo 
que chegou, o cliente desferiu 
alguns socos em seu braço.

Em seguida, o cliente der-
rubou a bateria do carro, pe-

gou um dos cabos e passou 
no pescoço da vítima com o 
intuito de enforcá-la. O funcio-
nário da empresa terceirizada 
da seguradora foi derrubado 
no chão e conseguiu se livrar 
do agressor.

Ele ainda contou à polícia 
que continuou tentando rea-
lizar o serviço, já que estava 
sendo ameaçado. O cliente 
dizia: “você vai fazer o carro 
funcionar, senão vou te ma-
tar”. A vítima, então, correu 
até a portaria e pediu ajuda 
aos porteiros, que acionaram 
a Polícia Militar.

O caso foi registrado como 
lesão corporal e o prestador 
de serviço foi orientado sobre 
o prazo de 6 meses para rea-
lizar a representação criminal, 
a partir da identificação do 
agressor.

Tatiana PIRES

PM flagra idoso com 
arma para caçar paca

A Polícia Militar recebeu 
denúncia informando que 
um homem estaria caçando 
animais silvestres e indicou a 
área de um sítio. O suspeito, 
um vigilante de 60 anos, foi 
flagrado no local no início da 
noite desta quarta-feira.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os policiais reali-
zaram campana no local, área 
de um sítio, e localizaram o 
idoso portando uma cartu-
cheira calibre .28, quatro car-
tuchos de munição intactos, 
uma faca com bainha, além 
de armadilha para atrair paca 
- um roedor bastante comum 
em matas tropicais.

Aos policiais, o idoso con-
fessou que iria caçar e em 
relação a arma disse que 
em 2015 foi autuado por 
posse ilegal de arma de fogo, 

também alegou que a arma 
apresentava falhas.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes, foi constatado que 
ele apresenta antecedentes 
criminais e não foi possível 
checar a procedência da arma 
no Infoseg (rede que reúne 
informações de segurança 
pública dos órgãos de fiscali-
zação do Brasil). A arma e as 
munições foram apreendidas 
para serem periciadas.

Registrado como porte 
ilegal de arma e fogo de uso 
permitido e matar espécies da 
fauna silvestre, o caso será 
investigado pelo 3° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Foi sepultada no dia 10/09/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério da 
Ressurreição.

CLARICE FÁTIMA BENINCÁ SE-
MIONI, faleceu aos 53 anos de idade. 
Era casado com o Sr. Jacir Pedro Se-
mioni e deixa os fi lhos Jociane e Eder-
son. Foi sepultada no dia 10/09/2020, 
às 18:00, saindo seu féretro do velório 
municipal de Chapadão do Sul para o 
mesmo cemitério.

ARACY CARENO DE OLIVEIRA, fa-
leceu aos 90 anos de idade. Era viúva 
do Sr. Aparecido Antonio de Oliveira. 
Foi sepultada no dia 10/09/2020, às 
14:00, saindo seu féretro do velório di-
reto para o cemitério da Ressurreição.
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Psicologia na 
Reprodução Humana

Há poucas décadas, quem não conseguia engravi-
dar era considerada estéril, e esse diagnóstico era de-
finitivo e irreversível. A essas pessoas restavam-lhes 
duas opções: não ter filhos ou adotar uma criança. 
Com advento das tecnologias da medicina reprodu-
tiva, muitas daquelas que antes eram consideradas 
estéreis passaram, a ser denominadas “inférteis”, 
e, nessa nova configuração, a situação passou da 
impossibilidade para a dificuldade de engravidar. 

Ainda assim, deparar-se com o diagnóstico de 
infertilidade remete a angústias e frustações, pois 
coloca o sujeito no lugar das incertezas, sentimento 
de difícil manejo para o ser humano. 

Diante da perda ou da ameaça do poder de pro-
criação, muitas vezes, não se distingue o que causa 
mais sofrimento: a ausência do filho desejado ou os 
sentimentos de fracasso, perda e insegurança. 

Ser infértil e desejar a gravidez resultam na busca 
por tratamentos de concepção assistida, e inicia-se, 
então uma nova jornada emocional que envolve a 
ansiedade pela busca de um diagnóstico preciso e 
a aceitação do tratamento indicado. A partir disso, 
entra-se em um novo universo: o tratamento e as 
suas vicissitudes, cercado por demandas técnicas, 
pela conciliação de horários, pelos medos, receios 
e ansiedade que permeiam o processo e suas in-
certezas.

Assim, o acolhimento e a oferta de um espaço no 
qual o casal possa ser escutado trazem benefícios 
irrefutáveis. Trabalhar as frustações e desenvolver a 
resiliência permite que o casal defina com coerência 
o percurso que pretende traçar e, segundo estudos 
científicos, propicia condições para que, com persis-
tência e insistência, ele possa alcançar o que tanto 
almeja: a gravidez. Ou, para aqueles que decidem 
não seguir por esse caminho, a certeza da escolha 
e a continuidade dos planejamentos futuros. 

Como Carlos Drummond de Andrade tão bem 
colocou, “como dói a vida, quando tira a veste de 
prata celeste”, ou seja, quando o paciente é esca-
lonado para viver uma situação que o coloca dentro 
da roupagem de um personagem que ele nunca 
desejou interpretar: o de uma pessoa infértil. Como 
é importante que esse paciente seja acolhido ao de-
parar-se com essa realidade; como é importante dar 
um sentido para essas angústias, criar um espaço e 
um tempo para que possa falar delas. Esse é o dife-
rencial que se pode aos pacientes em suas jornadas 
na busca da realização do sonho de serem pais. 

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médi-
co ginecologista e obstetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana
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TEMPERATURA

Rio Preto ultrapassa as 500 mortes por Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município 
nesta quinta-feira (9). Foram 
mais 10 óbitos confirmados, 
totalizando 501 mortes des-
de o início da pandemia. A 
taxa de letalidade no muni-
cípio é de 2,6%. De acordo 
com o Seade (Sistema Es-
tadual de Análise de Dados 
e Estatísticas) do Governo 

de São Paulo as principais 
comorbidades das vítimas 
são cardiopatia, diabetes, 
doenças neurológicas e obe-
sidade.

Rio Preto ainda registrou 
224 novos casos de coro-
navírus, sendo 25 diagnosti-
cados por testes sorológicos 
(infecção antiga) e 199 por 
RT-PCR (infecção recente). 
No total são 18.870 casos, 
sendo que 2.043 ocorreram 
em profissionais da saúde. 

Vinicius LIMA O número de pacientes re-
cuperados da doença está 
em 16.274 e o coeficiente 
de incidência é de 4.091 
casos para cada 100 mil 
habitantes.

A cidade ainda conta-
bilizou uma queda de 15 
pacientes internados por 
síndrome aguda respiratória 
grave (SRAG) nas últimas 24 
horas. No momento, são 328 
internados, com 123 na UTI 
e 205 na enfermaria.
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Cláudio LAHOS

TRISTE MARCA

Incêndio no IPA emite 30 
toneladas de fuligem no ar

A Defesa Civil de Rio Preto, 
junto com o Corpo de Bombei-
ros, precisou atuar novamente 
nesta quinta-feira (10) no 
incêndio na região do Instituto 
Florestal e da Estação Ecoló-
gica (antigo IPA). As chamas 
voltaram aparecer durante a 
manhã e estimativa é de que 
ela já tenha destruído uma 
área de 250 hectares.

“O fogo veio de várias di-
reções, por isso a dificuldade 
conter essa queimada. Esse 
tipo de queimada não é só 
um problema para o meio-
-ambiente, mas também de 
saúde pública devido a quan-
tidade de fumaça dispersada”, 
comentou o diretor da Defesa 
Civil, coronal Carlos Lamin.

De acordo com o enge-

nheiro sanitarista José Maria 
Ferreira Andrade, um hectare 
de cana queimada costumar 
emitir para atmosfera cer-
ca de 250 kg de material 
particulado. “Com relação a 
queima de florestas é difícil 
fazer uma estimativa. Mas 
supondo que efetivamen-
te tenham sido queimados 
250 hectares e que o fator 
de emissão seja de 125Kg/
ha foram lançados para a 
atmosfera cerca de 30 tone-
ladas de material particulado. 
Isso seria o equivalente a 
150 tambores de 200 litros 
cheios de cinzas”, afirmou.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), as 
partículas do material parti-
culado podem penetrar no 
pulmão das pessoas e causar 
problemas respiratórios. 

Vinicius LIMA

250 HECTARES

Termômetros batem 41 graus e onda 
de calor deve continuar até domingo

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Por volta das 15h30 termõmetro da Basílica marcou 41 graus

Cláudio LAHOS

A onda de calor prevista 
para atingir a região até o pró-
ximo domingo (13) já come-
çou a apresentar seus efeitos 
em São José do Rio Preto. 
Nesta quinta-feira (10) os ter-
mômetros passaram da marca 
dos 40 graus. Na Básilica, por 
volta das 15h30 o termôme-
tro bateu na casa 41 graus.
   Segundo a previsão do Cli-
matempo, as temperaturas 
deverão seguir altas até o final 
da semana. A justificativa é 
o tempo seco, com pouca 
nebulosidade e incidência de 
ar frio de origem polar. O Insti-
tuto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) chegou a emitir um 
alerta laranja e o calor deverá 
atingir cidades dos estados 
de São Paulo, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás.
   “O inverno no interior pau-
lista não é caracterizado pelo 
frio, assim como restante do 
mundo, e sim pela ausência de 
chuvas. Sem essas chuvas e 
também sem deslocamento de 
massas de ar frio, que são os 
dois únicos fenômenos capa-
zes de esfriar as temperaturas 
na região, a tendência é de 
que as temperaturas aumen-
tem”, informou o meteorolo-
gista José Carlos Figueiredo.
    Ainda segundo a meteorologia, 
esta quiinta-feira foi o dia mais 
quente dos últimos 30 dias.
Em Rio Preto, a última chuva 
registrada foi no dia 21 de 
agosto. A recomendação da 
Defesa Civil para esse período 
de calor é se hidratar várias ve-
zes, evitar exposição prolonga-
do ao sol e não realizar ativida-
des físicas no período da tarde.

Incêndio no IPA queimou 250 hectares de área 
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EDUCAÇÃO

Famerp anuncia data de 
inscrições do vestibular

A Faculdade de Medicina 
de Rio Preto (Famerp) anun-
ciou que as inscrições para o 
Vestibular 2021 abrem no dia 
18 de setembro e vão até às 
23h59 do dia 23 de novembro 
de 2020, pelo site da Funda-
ção Vunesp.

Serão oferecidas 80 vagas 
para o curso de medicina, 
60 vagas para o curso de 
enfermagem e 20 vagas para 
o curso de psicologia, totali-
zando 160 vagas, todas em 
período integral.

Os interessados poderão 
realizar a inscrição pelo site 
www.vunesp.com.br. No ato 
da inscrição, o estudante 
deverá escolher a cidade de 
realização das provas. As op-
ções são Bauru, Campinas, 

Ribeirão Preto, São José 
do Rio Preto, São José dos 
Campos e São Paulo. Em 
Rio Preto, as provas serão 
realizadas em outros prédios 
e não no campus da Famerp.

As provas serão aplicadas 
pela Fundação Vunesp nos 
dias 12 e 13 de janeiro de 
2021. No primeiro dia, os 
alunos vão responder a 80 
questões de conhecimentos 
gerais. Já no segundo dia, o 
conteúdo será sobre conhe-
cimentos específicos, por 
meio de 20 questões, além 
da redação.

Da REDAÇÃO

Famerp anuncia data 
para início das
inscrições
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SÓCIOS

Clubes começam reabrir ao público, 
mas com apenas algumas atividades

O avanço da região de Rio 
Preto para a fase amarela do 
Plano São Paulo permitiu que 
os clubes pudessem retomar 
algumas de suas principais 
atividades. Com isso, as prin-
cipais agremiações da cidade 
já começaram a realizar o 
processo de reabertura.

O clube Monte Líbano 
reabriu o clube de campo 
nesta quinta-feira (10). A 
entrada foi liberada apenas 
para associados e somen-
te mediante a medição de 
temperatura por termômetro 
digital. De acordo com a dire-
toria, as atividades liberadas 
foram academia, caminhada, 
tênis, pesca, além de bares 
e restaurantes. No caso da 
academia, ela só abrirá a 

partir desta sexta-feira (11) 
e será limitada a 40% de sua 
capacidade. O horário de fun-
cionamento no Monte Líbano 
será de terça à sexta das 
7h às 11h e das 16h30 às 
20h30. Sábados e domingos 
serão das 9h às 17h.

No Automóvel Clube a rea-
bertura será nesta sexta-feira 
(11), com o funcionamento 
das piscinas semiolímpicas 
(separadas por raias), acade-
mia e tênis, além também dos 
bares e restaurantes. “Muitos 
ainda estão com o pé atrás 
por causa da pandemia. Já 
outros estão ansiosos para 
voltar ao clube e chegaram 
até a pedir a liberação de mais 
áreas, mas infelizmente ainda 
não podemos fazer isso. A ex-
pectativa para esse retorno é 
muito positiva e manteremos 
total controle para seguir os 
protocolos da saúde”, comen-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

tou Sandra Oliveira, secretária 
da diretoria do clube.

O horário de funcionamen-
to será das 7h às 11h e das 
16h às 20h de segunda à 
sexta e de sábado das 9h às 
17h. Os bares e restaurantes 
irão atender de sábado e do-
mingo das 11h às 17h.

O Palestra anunciou em 
sua página oficial no Face-
book que o clube de campo 
estará aberto a partir deste 
sábado (12). A princípio es-
tarão disponíveis apenas as 
quadras de tênis e a pesca. 
As demais modalidades es-
portivas ou em grupo (futebol, 
sauna, academia) seguem 
suspensas. Em nota, o clube 
esclareceu que a academia 
está embargada devido a uma 
denúncia anônima na defesa 
civil. O horário de funciona-
mento é de terça a domingo, 
das 12h às 18h. Controle de temperatura no Monte Líbano para pessoas que vão entrar no clube

Cláudio LAHOS

TÊNIS

Mateus Alves bate austríaco na 
sua estreia no future de Portugal
O tenista rio-pretense Ma-

teus Alves, atleta do centro de 
treinamento Alves & Oliveira 
Tennis, venceu o seu jogo de 
estreia na chave principal do 
future de Sintra, em Portugal, 
na quarta-feira (09). 

Mateus passou pelo aus-
tríaco Maximilian Neuchrist, 
por 2 sets a 0, parciais de 
6/4 6/3. Agora, na segunda 
rodada, nesta quinta-feira 
(10), ele enfrenta o local 
Nuno Borges. 

Nas duplas, ao lado de 
Igor Marcondes, Mateus tam-
bém venceu. Eles bateram 
os portugueses Tiago Cação 
e João Monteiro, por duplo 
6/4. Já o tenista baiano Natan 
Rodrigues, também atleta do 
centro de treinamento rio-
-pretense, acabou caindo no 
torneio português. Ele perdeu 
para o belga Gauthier Onclin, 
por 6/2 6/3.

“O Mateus fez o seu me-
lhor jogo hoje. Sacou demais 
e está evoluindo muito dentro 
do torneio. Ele enfrentou um 
adversário bem complicado, 
que já teve um bom ranking, 
mas não deu possibilidade 
para ele jogar. O tempo todo 
se impôs, foi agressivo e saiu 
com mais essa vitória”, afir-
mou o treinador Thiago Alves, 
que acompanha os atletas, 
em Portugal.

Vinicius LIMA

Tenista Mateus Alves está em Portugal disputando torneio

Divulgação

Elenco do time passa 
por exame da Covid

O elenco do Tanabi pas-
sou por exames de Covid-19 
nesta quinta-feira (10), como 
prevê o protocolo de saúde 
firmado entre os clubes e 
a Federação Paulista de 
Futebol para a volta das ati-
vidades.

Os exames foram cole-
tados pelos profissionais do 
Hospital Albert Einstein, que 
tem parceria com a Federa-

ção Paulista de Futebol (FPF). 
O exame realizado no elenco 
foi o PCR, que identifica o 
vírus e confirma a Covid-19, 
coletado por meio de swap

Os resultados dos exames 
deverão divulgados em breve 
e assim que receber o aval 
da FPF, o clube voltará com 
as atividades físicas em pre-
paração para o Campeonato 
Paulista sub-23. A previsão 
de início da competição é em 
outubro.

Da REDAÇÃO

TANABI

Divulgação

Elenco do Tanabi passou por exames

Rio Preto apresenta mais um 
reforço para meio-campo

Depois de reapresentar 
nesta semana com 10 novos 
jogadores, o Rio Preto acertou 
com mais um reforço nesta 
terça-feira (8). A bola da vez 
é o volante Elias Ceará, 28 
anos, que chega para disputar 
a série A3 do Campeonato 
Paulista após uma passagem 
pelo Glória de Vacaria, no Rio 
Grande do Sul.

Na última temporada, Ce-
ará foi vice-campeão da Copa 
Paulista com o XV de Piraci-
caba. O jogador ainda tem 
passagens por Vila Nova-MG, 
Pelotas-RS, Brasil de Farrou-
pilha, Bagé, Santo Ângelo e 
Sapucaiense. No meio-campo 
ele terá a concorrência dos 
recém-contratados Lincoln e 
Edson Pio, além dos rema-
nescentes Iago Pereira, Fabio 

Pepe, Hugo Rodrigues e Beto.
O Jacaré também divulgou 

a programação para os próxi-
mos dias. O grupo trabalha na 
quarta-feira (9) e na sexta-fei-
ra (11) em dois períodos, das 
9h às 15h. Na quinta-feira 
(10), somente às 15h, e no 
sábado (12) apenas no perío-
do da manhã. O elenco ganha 

Vinicius LIMA

PAULISTA A3

folga no domingo (13).
O esmeraldino é o nono 

colocado na série A3, há um 
ponto de entrar na zona de 
classificação para a próxima 
fase. Restam quatro jogos para 
o Rio Preto tentar garantir a 
vaga. O próximo jogo é no dia 
18, às 15h, contra o Capiva-
riano em casa.

Divulgação

NOTA por Luiz Felipe Possani 

Jovens limpam praças e 
protagonizam boas ações

Em plena pandemia uma trupe de 40 jovens conscientes re-
solveu arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e garantir 
a limpeza de algumas ilhas verdes espalhadas pela cidade de 
Rio Preto. Essa galera denominada como Juventude Protagonista 
surgiu em 2015, sob a batuta do intrépido violoncelista Abner 
Toffanelli. Na mesma época, eles já realizavam algumas ações 
sociais e humanitárias mostrando cuidados e respeito pelo próxi-
mo, que perdura até hoje.

Com olhar apurado para a cidade e responsabilidade social, 
as praças, ilhas verdes em meio ao cimento dos arranha céus, 
não foram esquecidas. Em mutirões de no máximo 10 pessoas 
e com toda a segurança que o momento exige, eles serviram de 
pulmões, recolheram o lixo das praças e devolveram as mesmas, 
limpas, para os cidadãos utilizarem. Esses espaços servem de 
opção para a população e pit stop para motoboys que, muitas 
vezes, têm nas praças locais para uma refeição rápida entre uma 
entrega e outra.

O grupo é aberto e composto por jovens que se reúnem sem-
pre aos domingos, no período da tarde, onde realizam o roteiro 
de limpeza. As ações do grupo são plurais e não se restringem a 
limpar as praças. 

“Participar das ações permanentes, conscientes e responsáveis 
realizadas pela Juventude Protagonista, é fácil. Quando destruímos, 
destruímos a nós mesmos porque somos a natureza. As sementes 
plantadas hoje com boas ações, são a garantia de que o futuro 
é logo ali, e o horizonte vai muito além do que a nossa vista al-
cança” afirma Abner. Para participar basta entrar em contato pelo 
WhatsApp (17) 99751.2748 – e em breve, Instagram.

Divulgação
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
RESOLUÇÃO CMDI Nº03/2020

Nomeia comissão de monitoramento e avaliação  Chama-
mento Público 01/ 2019 CMDI.
O Plenário do CMDI (Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso) de São José do Rio Preto, em sua reunião ordinária, 
realizada em 02 de setembro de 2020, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei Municipal nº8.815/2002, alterada 
pelas Leis Municipais nº10.312, de 30 de dezembro de 2008 
e nº11.335, de 04 de junho de 2013, RESOLVE aprovar a 
composição da Comissão de Monitoramento e Avaliação, 
de caráter temporário, para monitorar e avaliar as parcerias 
celebradas com as Organizações da Sociedade Civil selecio-
nadas no processo de Chamamento Público 01/2019 CMDI.
Artigo 1º- Ficam nomeados para compor a comissão os 
seguintes membros:
I- Silvia Regina Ribeiro Silveira - Secretaria Municipal de 
Assistência Social;
II- Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra – Secretaria Munici-
pal de Assistência Social;
III- Lucinea Oliveira Figueiredo - Conselho Regional Serviço 
Social, e
IV- Osvaldo Valeretto – CRAS Novo Mundo.
Parágrafo Único- Ficam nomeadas como coordenadora 
a sra. Lucinea Oliveira Figueiredo, e relatora a sra. Silvia 
Regina Ribeiro Silveira, responsáveis pela coordenação e 
registro das atividades realizadas pela comissão. 
Artigo 2°- a comissão se dissolverá com o término dos pro-
jetos. 
Artigo 3º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de 
sua publicação, 
São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2020.
Dr Antonio Caldeira da Silva
Presidente CMDI

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHO 15351/20
CONTRATADA: PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMER-
CIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 15350/20 E 15685/20
CONTRATADA: CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 
ME
EMPENHO 14999/20
CONTRATADA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS EIRELI ME
EMPENHO 15497/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTA-
CAO E EXPORTACAO LTDA
EMPENHO 15542/20
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO 
PRETO EPP
EMPENHO 15345/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHOS 13702/20 E 14983/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivel-
mente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empe-
nho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 

implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2020
ATA Nº 0701/20
CONTRATADA: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de serviços de recauchutagem, 
duplagem e vulcanização de pneus – Valores Unitários 
– Item 03 – R$190,00; Item 04 – R$174,00; Item 05 – 
R$230,00; Item 06 – R$290,00; Item 13 – R$240,00; Item 
16 – R$144,00; Item 18 – R$50,00; Item 19 – R$50,00; Item 
20 – R$200,00; Item 27 – R$650,00  – SMA – Luís Roberto 
Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 279/2020
ATA Nº 0702/20
CONTRATADA: ECO MIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO 
EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$93,00; Item 02 – R$92,00; Item 
06 – R$79,90; Item 07 – R$79,90 – Gab. Pref. – José Rober-
to Moreira– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 15909/2020
CONTRATO Nº: DPL/0056/20
CONTRATADA: LIGIA DOS SANTOS F FARIA EQUIPAMEN-
TOS ELETRONICOS ME
OBJETO: Prestação de serviços de locação de transmissor 
substituto para transmissão do sinal sonoro da Radio Educa-
tiva FM – SMCS – Josiane Amoriele- Prazo de vigência: 06 
meses. Valor Total: R$5.600,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES AO EDI-
TAL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 320/2020 - 
PROCESSO 12.792/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de carnes para 
atendimento da rede municipal de ensino e outros equi-
pamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.
Impugnante: SERGIO BRAULIO RIBEIRO
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa SERGIO BRAULIO RIBEIRO. O inteiro teor da de-
cisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Mariana C Pedro-
so Fernandes – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 312/2020 – Processo n.º 
12.762/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de assento para 
vaso sanitário em atendimento as Unidades Escolares e 
demais dependências. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 08/09/2020, 
sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: 
INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 1 e 2). Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia Candi-
da Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
COMUNICADO 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 324/2020 - 
PROCESSO N.º 12.818/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medica-
mento padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de 
Saúde. Informamos que foram retifi cadas as especifi cações 
dos itens 3, 12, 15, 16, 17, 22, 27, 32, 33 e 35, constante do 
Anexo I do edital. Fica redesignada a data para o processa-
mento do pregão para o dia 24/09/2020, às 08:30 hs, no site 
www.riopreto.sp.gov.br "PORTAL DE COMPRAS". A retifi ca-
ção está disponibilizada no Portal de Compras juntamente 
com o Edital Retifi cado. 

DECRETO Nº 18.684
DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 10.925.000,00 
(Dez milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais), para 
reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 181 R$ 25.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 244 R$ 3.500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.303.0008.2014.3390.32.01 – Material, bem ou 
serviço para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 652 R$ 2.400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 360 R$ 5.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem de anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 333 R$ 25.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.14.01 – Diárias civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 10.900.000,00
Programa 0 – Operações especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
ra do défi cit atuarial do RPPS
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 10 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.685
DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 9º da Lei n.º 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;
D E C R E T A : 
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal do SeMAE - Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Lei nº. 13.369, de 27 
de novembro de 2019), um Crédito Adicional Suplementar, 
no valor de R$ 9.195.000,00 (nove milhões, cento e noventa 
e cinco mil reais), para reforço das dotações orçamentárias a 
seguir descritas:
I – GERÊNCIA JURÍDICA CONTENCIOSO – GJU-G
Ficha nº. 08 ..............................................................................
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... R$                                   60.000,00 
Programa: 00 – Operações Especiais
02.02.28.843.0000.0.005.3390.91.04.110000 – Sentenças 
Judiciais
II – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 17 .............................................................................
.... R$                               1.000.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.1.026.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
III – GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ÁGUA – 
GOM-A
Ficha nº. 24 .............................................................................
.... R$                               4.700.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.02.17.512.0019.2.001.3390.39.04.110000 – Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica
IV – GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ESGO-
TO – GOM-E
Ficha nº. 27 .............................................................................
.... R$                                 600.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.03.17.512.0019.2.001.3390.39.04.110000 – Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica
V – GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ESGO-
TO – GOM-E
Ficha nº. 28 .............................................................................
.... R$                               2.000.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.03.17.512.0019.2.001.4490.52.04.110000 – Equipamen-
tos e Material Permanente
VI – GERÊNCIA COMERCIAL E DE RELAÇÕES COM O 
USUÁRIO - GRU
Ficha nº. 45 .............................................................................
.... R$                                 800.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.05.04.122.0019.2.001.3390.39.04.110000 – Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica
VII – GERÊNCIA COMERCIAL E DE RELAÇÕES COM O 
USUÁRIO - GRU
Ficha nº. 46 .............................................................................
.... R$                                  35.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.05.04.122.0019.2.001.3390.40.04.110000 –Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Art. 2º  Os recursos necessários à abertura dos créditos 
de que trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA – GSUP
Ficha nº. 01 .............................................................................
.... R$                                   60.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
01.01.04.122.0019.2.001.3390.35.04.110000 – Serviços de 
Consultoria
II – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 12 .............................................................................
.... R$                              3.235.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.1.025.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
III – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 18 .............................................................................
.... R$                               1.000.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.1.027.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
IV – GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ESGO-
TO – GOM-E
Ficha nº. 26 ..............................................................................
... R$                                                          2.000.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.03.17.512.0019.2.001.3390.30.04.110000 – Material de 
Consumo
V – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. 30 ..............................................................................
... R$                                                         1.000.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3190.11.04.110000 – Vencimento e 
Vantagens Fixas – Pessoal Civil
VI – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. 35 ..............................................................................
... R$                                                            400.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3390.35.04.110000 – Serviços de 
Consultoria
VII – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. 41 ..............................................................................
... R$                                                           1.500.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.4490.52.04.110000 – Equipamen-
tos e Material Permanente
Art. 3º Ficam modifi cadas as peças orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste 
Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 10 de setembro de 
2020, 168° Ano de Fundação e 126° Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE – SEMAE
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 86/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 10/2020 – PROCESSO 18/2020
Contratada: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTA-
ÇÃO CIENTÍFICA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 27.09.2020. 
Data da autorização: 02.09.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 093/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 21/2020 – PROCESSO 33/2020
Contratada: WAGNER FELLIPE COSTA E SILVA ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 16.09.2020. 
Data da autorização: 03.09.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – PRE-
GÃO ELETRÔNICO 34/2020.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cintas de 
elevação de cargas.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020
DETENTORA DA ATA: BAX COMPANY COMÉRCIO E SER-
VIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
Valor unitário Registrado: Item 1 - R$ 16,50; Item 4 - R$ 
112,90; Item 5 - R$ 165,90; Item 6 - R$ 243,95; Item 9 - R$ 
165,90; Item 10 - R$ 243,95. Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 04.09.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020
DETENTORA DA ATA: JOSE HENRIQUE FARIA EPP
Valor unitário Registrado: Item 2 - R$ 27,30; Item 3 - R$ 
67,60; Item 7 - R$ 495,00; Item 8 - R$ 709,00. Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 04.09.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 04.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 164935 – Bela Beli Store 
Ltda. Valor: R$ 122.445,00. Motivo: Devido a pandemia do 
Covid-19, empresa apresenta prejuízos no fl uxo de caixa. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local. S. J. R. P., 10.09.2020. João Marcelino Ruiz - Gerente 
Adm. e Financeiro – José Roberto Biroli – Superintendente 
Interino.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interes-
se público. # CREDOR Nº 0388695 – Engescav Engenharia 
e Construções Eireli. Valor: R$ 54.815,30. Motivo: Para que 
não haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta 
autarquia.  Publicada por afi xação no local de costume, e 
pela imprensa local. S. J. R. P., 10.09.2020. João Marcelino 
Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – José Roberto Biroli – 
Superintendente Interino.
S. J. Rio Preto 10.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

                                                                                        
                                                                 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro - CNPJ nº 17.625.378/0001-83 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: SERV IÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA - SESMAP 
 
ENDEREÇO. RUA FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, JARDIM BELO HORIZONTE.  
 DATA DA EXPEDIÇÃO: 10.09.2020                                                                  DATA DE VALIDADE: 30.11.2020 
CNPJ. 20.727.695/0001-15                                                                                 Nº DO REGISTRO: 086 
Certifico que  o Serviço Social Maria Peregrina – SESMAP está registrada no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do 
Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução CMDCA nº 394/2016  do CMDCA sendo 
inscrita o Regime de Apoio Socio-Educativo - Serviço de Fortalecimento de Vínculos. 
 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 

São José do Rio Preto, 10 de setembro de 2020.                         
 

Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo Jose Alves Marquette 
                                          Presidente do CMDCA                                                          1 ª Secretario do CMDCA 
 

 

 

 

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

PORTARIA N.º 34.492 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 
EXONERA, CAROLINA MARCARI, do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – 
CD.101.2, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada na Coordenadoria de Operação da Usina de 
Reciclagem da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS, nomeada pela Portaria n.º 33.586 
de 19 de dezembro de 2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de setembro de 2020. 
PORTARIA N.º 34.493 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Coordenadoria, publicada pela Portaria nº 34.492 
de 08 de setembro de 2020, ALEX GUERINO DE ALMEIDA SABAD, para ocupar o Cargo em Comissão 
– CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Operação da Usina de 
Reciclagem da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de setembro de 2020. 
PORTARIA N.º 34.496 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 
DISPENSA, GISELE ALINE NUMER, da Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no 
Departamento Administrativo e Financeiro da Escola de Gestão Pública do Gabinete do Prefeito, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
setembro de 2020. 
PORTARIA N.º 34.497 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 
NOMEIA, em decorrência da exoneração da Chefia da Coordenadoria Acadêmica, publicada pela 
Portaria nº 34.454 de 13 de agosto de 2020, a servidora de carreira GISELE ALINE NUMER, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA ACADÊMICA - CD.101.3, lotada na 
Coordenadoria Acadêmica da Escola de Gestão Pública do GABINETE DO PREFEITO, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 
e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de setembro 2020. 
PORTARIA N.º 34.498 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1012687-49.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 8737 de 13 de janeiro de 2003, de 
concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) SEBASTIANA NEVES 
MORELATO, Auxiliar de Enfermagem, onde se lê “retroagindo seus efeitos a 27 de setembro de 2002”, 
leia-se “retroagindo os efeitos desta a 13/08/2002”. 
PORTARIA N.º 34.499 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LARISSA DANIELA DE OLIVEIRA COLEBRUSCO, 
Nutricionista, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 08 de setembro de 2020. 
PORTARIA N.º 34.500 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 
DISPENSA, LUCIANA ANGELONE, da Função de Chefia de Seção, na Seção de Expediente e 
Documentação de Instituições Educativas e Complementares da Secretaria Municipal de Educação, 
criada pelo artigo 39 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos 
desta a 03 de agosto de 2020. OUTROSSIM, DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de 
Chefe de Departamento, publicada pela Portaria nº 34.319 de 08 de junho de 2020, respeitadas as 
diretrizes da Lei Complementar Federal nº 173/2020, LUCIANA ANGELONE, para exercer a Função de 
Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas 
e Complementares da Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações 
posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 03 de 
agosto de 2020. 
PORTARIA N.º 34.501 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

DESIGNA, o(a) servidor(a) adiante elencado(a), para prestar serviço à Secretaria Municipal de Saúde, 
nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, enquanto durarem os efeitos da 
pandemia, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a depender do local de exercício: 
 

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM 

SECRETARIA 
DESTINO EFEITOS 

GEOVANNY MENDES SILVA EDUCAÇÃO SAÚDE 08/09/2020 
 
PORTARIA N.º 34.502 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 
REVOGA, a designação para prestar serviço à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, 
do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, do(a) servidor(a) adiante elencado(a), a fim de que 
retorne à sua Secretaria de origem, conforme os efeitos especificados: 

SERVIDOR(A) PORTARIA SECRETARIA ORIGEM DATA DE 
RETORNO 

MAIRA ALEIXO 
MORANDO 

PORTARIA Nº 34.356 DE 
26/06/2020 EDUCAÇÃO 09/09/2020 

PORTARIA N.º 34.503 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1040330-79.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.708 de 19 de junho de 2017, de 
concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS, Motorista, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os 
efeitos desta a 14/08/2012”. 
PORTARIA N.º 34.504 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1014087-98.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.763 de 19 de junho de 2017, de 
concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) EDNA ROSA TRINDADE, 
Auxiliar de  Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se 
“retroagindo os efeitos desta a 28/05/2011”. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 José Flávio da Silva Claudio 2020199798 DEFERIDO
2 Maria da Paz Gomes de Souza 2020203459 DEFERIDO
3 Policia Militar do Estado de São Paulo 2020188600 DEFERIDO
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2020195445 INDEFERIDO
5 Zilda Blasques Figueira da Cruz 2020202907 INDEFERIDO

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 Reinaldo Pagiato 2018280106 apenso 202085669 DEFERIDO

São José do Rio Preto, 10 de setembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 024/2020

ENTRAR EM CONTADO COM A TESOURARIA

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000430793 02592/16 SOCIEDADE MÉDICA GRANDES LAGOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2020000189261 01637/20 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

2020000199458 01931/10 COUTO FERNANDEZ & FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000199487 00428/98 CHOPERIA E RESTAURANTE H2 RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000199536 00088/13 COUTO FERNANDEZ & FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000199804 00624/09 CLINICA MEDICA IRMAOS ATIQUE GABRIEL LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000199839 01301/15 POLIZELLI & ROMA CLÍNICA MÉDICA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000199923 01277/14 LUSSANDRA ENI RODRIGUES SARDINHA VACCARI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000199959 00962/13 FLAVIO AUGUSTO MENIN Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000199986 00112/19 MONTEIRO & COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000200660 01079/11 EURIDES LEONILDO CARTA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000200697 01838/20 ANGELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA LIMA 
03676090888

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

2020000200736 02499/17 TRADIÇÃO GOURMET RESTAURANTE LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000200744 02150/18 GILMAR APARECIDO CANEVAROLI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000200788 01885/08 DANIELA BARBIERI ROMANIA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000200801 01927/15 EGBERTO PALMEGIANI JUNIOR Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000200973 01286/04 PALMEGIANI MACIEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000200998 00506/06 JOAO RICARDO BASSO MANSUR Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000201019 01075/08 CRISTINA DOURADO RODRIGUES Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000201055 00141/00 RESTAURANTE YING CHOI LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000201091 00504/19 VIA ROMA AUTO POSTO COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000201767 02501/17 TENDA ATACADO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000201770 02501/17 TENDA ATACADO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000201879 00933/01 RESTAURANTE FLOR DE SAL EIRELI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000201955 01839/20 ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

2020000202431 01840/20 ESTANCIA DO REI RESTAURANTE LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

2020000202456 01930/20 PAULO ALBERTO SANTANA MISIAGIA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

2020000202473 00644/14 DUMOLINA FOODS EIRELI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000202520 01931/20 RAFFAELE FLORES LTDA EPP Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

2020000202708 01971/16 FELIPE PIRES SILVEIRA BICUDO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000202757 00723/14 AUTO POSTO ITAMARATI ABUNDÂNCIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000202900 00852/19 CLÍNICA DR NASSER REDA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000202946 00161/02 PEPSICO DO BRASIL LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203118 00101/10 POSTO ITAMARATI ANAHATA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203219 01308/05 POSTO ITAMARATY ANANDA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203247 00309/06 POSTO ITAMARATI 10 RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203275 01843/09 POSTO ITAMARATI JAYA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203319 01591/10 AUTO POSTO ITAMARATI LIBERTY LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203342 00652/10 POSTO ITAMARATI STAR ALLIANCE LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203395 00158/11 POSTO ITAMARATI MATEC LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203444 00159/11 POSTO ITAMARATY YANTRA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203479 00007/06 AUTO POSTO ITAMARATI MITOCÔNDRIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203495 00157/04 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CECILIA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203530 00157/11 POSTO ITAMARATI MARCOPOLO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203813 01932/20 J D COCENZO E CIA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

2020000203863 00761/11 INTER-RAD GRUPO DOS RADIOLOGISTAS 
INTERVENCIONISTAS DO INTERIOR PAULISTA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203910 01469/06 SANDET QUIMICA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203941 00442/18 JORDANA E MARCOS CONSULTORIO 
ESPECIALIZADO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000204057 00631/04 EDUARDO GALVAO BARBAN Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000204113 02117/16 GASTRO PEDIATRIA RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2020000204147 01676/17 FERRO VELHO BIM RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000204149 01677/17 FERRO VELHO BIM RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000204438 01934/20 DJALMA CATARINO LIMA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

2020000204509 00031/17 GIOCONDA ZANCANER COCENZO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000204763 01936/20 ILDEFONSO DE CASTRO DEUS NETO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 11 de setembro de 2020.

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000180336 00854/17 DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETO 
LTDA ME 

SOLICITAÇÃO PARA TESTES 
RÁPIDOS EM 

DROGARIAS/FARMÁCIAS 
       São José do Rio Preto, 11 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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PORTARIA Nº 6497, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020. 

Designa a servidora efetiva, FERNANDA MARA DOS SANTOS, Agente Legislativo, para exercer, 
concomitantemente às suas funções, às relativas ao cargo de Agente Parlamentar de Finanças, 
no período de 08/09/2020 a 18/09/2020, devido afastamento por gozo de prêmio por 
assiduidade do servidor Valter de Castro, titular do cargo. 

 

VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 007/2011)

QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 021/2019.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 037/2016.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: Sindplus Administradora de Cartões, Servi-
ços de Cadastro e Cobrança Ltda.-EPP.
VIGÊNCIA: 16 de setembro de 2020 a 15 de setembro de 
2021.
VALOR: R$ 693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil 
reais)
DATA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 10 de setembro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 22/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 19/2020, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL E INSTALAÇAO ELE-
TRICA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITA-
ÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FERNANDES 
- PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 08 DE SE-
TEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/
SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO 
QUE AS 13:00 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020, NA 
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA 
ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, 
SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 23/2020 
NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 20/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO DE 
FRALDA E ALIMENTO NUTRICIONAL PARA O SETOR 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASOLANDIA, CONFORME 
DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO 
NO ENDEREÇO ELETRONICO, ww.mirassolandia.sp.gov.
br - JOAO CARLOS FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. 
MIRASSOLANDIA 09 DE SETEMBRO DE 2020.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO

Considerando a suspensão ‘sine die’ do processo em ques-
tão, fi ca republicada a presente.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibiliza-
ção de mão de obra, materiais e equipamentos.
Data do Encerramento: 28/09/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 10 de setembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial




          

               


              
 


               
 

                     
    


     



 

                 
                

               

   
                   

 



 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Comissão Provisória Do Partido Republicano de Ordem Social, 
através de seu Presidente, nos termos da Lei e do Estatuto Partidário, 
CONVOCA os senhores convencionais, devidamente habilitados para 
a Convenção que realizar-se à o dia 16 de Setembro de 2.020 ( 
dezesseis do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte), às 19:00h 
às 20:00h, no auditório da Câmara Municipal de São Jose do Rio 
Preto, situada na rua Silva Jardim, nº 3357, localizado no terceiro 
andar dessa casa, nesta cidade, para deliberarem sobre a ordem do dia 
abaixo discriminada. 

 Escolha dos candidatos às eleições municipais  previstas para o 
dia 15 de novembro do corrente ano 

 Sorteio dos números  de cada candidato 
 Analise e deliberação das propostas de coligações com outras 

agremiações partidárias para à eleição majoritária; 
 Outros assuntos relacionados às eleições do ano de 2.020. 

 
 
 

São Jose do Rio Preto/SP, 10 de Setembro de 2.020 
 
 
 
 

BÁRBARA GONÇALVES FIGUEIRA 



SOCIAL Jornal

IMPERDÍVEIS MESMO

Termina depois de amanhã, 13 de setembro a liquidação 
“Imperdíveis - Semana Brasil” no Riopreto Shopping, que aliás está 
fazendo por merecer o título. Com descontos que vão até 80% e 
adesão de quase todas as lojas, os clientes estão tendo acesso 
a preços especiais e produtos exclusivos em diversos segmentos: 
moda, informática, brinquedos, calçados e acessórios, cosméticos, 
alimentação, artigos para a casa, viagens e construção. As lojas 
do Riopreto Shopping estão funcionam de segunda a sábado, de 
meio-dia às 20 horas e a praça de alimentação de segunda a 
domingo, de meio-dia às 17 horas. É o centro de compras que 
adotou as mais rígidas medidas de segurança sanitária.

REABERTURA I 

Se você é daqueles que gostam de se reunir com os amigos para 
comer bem e estava aguardando a oportunidade de reabertura 
dos restaurantes, a partir de hoje sua vontade será satisfeita. Em 
parte, porém. Reabrem-se as portas do Cantinella. Por enquanto, 
por exigência da lei, só para seus almoços executivos.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 11, sexta-feira: 
2002 - Atentado ao World Trade Center, Dime  Medeiros, Marcelo 
Mozaquattro, Amelinha Fernandes de Freitas, Augusto Siqueira 
Bueno, Betinha Junqueira Franco Ribeiro, Renato Zancaner Filho, 
Sonia Maria Goraib, Vera Nice Topdjan, Antonio Carlos Marrom, 
Gabi Pasqualon, Helô Machado, Verônica Sáfadi  Alves Nogueira, 
João Vitor Ferreira Souza, Ulrich Otto Karl Sauter. 12, sábado: 
Dia Nacional da Seresta; nasceu em 1902 em Diamantina, Minas 
Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido pelas 
suas iniciais JK médico, oficial da Polícia Militar mineira e político 
brasileiro que ocupou a Presidência da República entre 1956 e 
1961.  Morreu em 1956, em Resende-RJ, aos 54 anos. Nasceu 
em 1894 em Santa Tereza, no Rio, Vicente Celestino, cantor 
ítalo-brasileiro, que morreu em São Paulo em 1968, aos 72 anos. 
Geraldo Vandré, Ernesto Zeferino Dias, José Eduardo Nogueira 
Porto, Maria Cecília Perez, Pepita Rodrigues, Marly Dias, Bel 
Zupirolli. 13, domingo: Dia do Agrônomo, Lia Maura Pousa Sestini, 
Ademir Perez, Chiquinho Scarpa, Ivan Finimundi, Márcio Finimundi, 
Zé Pinto, Diva Ismael, Leisa Grisi Jurado, Maria Beatriz Benfatti 
Gomes, Regina Mariko Honda Igarashi, Malu Mader. 14, segunda-
feira: Marisa Deguer, Thaisa Nasser Bassitt, Achilles Abelaira Filho, 
Alceu Ribeiro Filho, Antonieta Muanis Camargo, Bruno Terassolo, 
Elza Ignês Cherubini Fogaça, Isadora Chueire, Maria Aparecida 
de Lucca de Castro, Mário Jabur Filho, Nazareth Nocite Lopes da 
Silva, Oscar Ricardo Silva Dória, Robson Caetano,1982 - morreu 
a princesa Grace de Mônaco.15, terça-feira: Ana Beatriz Verri, 
Angelita Feijó, Dino Benfatti, Fernanda Torres, Marcelo Zerati, Néon 
de Mello e Oliveira, Renata Menezes Hawilla, Savério Dirceu Froio, 
Waldir Shiavetto, Geovanne Furtado Souza.

Renata Menezes Hawilla Magalhães Mata Pires, esposa 
de Antonio Carlos Magalhães Mata Pires, na foto ao lado 
de seu saudoso pai, o empresário J.Hawilla e seus irmãos 

Stefano e Rafael, ganha idade nova na próxima
 terça-feira, dia 15. A foto não tem boa resolução, mas 

publico porque acho muito carinhosa.

Vamos juntos #LutarContraACrise

AUTOMÓVEL CLUBE

Alertada pelas autoridades sanitárias, a Diretoria Jesus Martim 
Neto, do Automóvel Clube, resolveu recapitular e não mais abrirá 
o bar Aperitivo no período noturno. A partir de amanhã,  o bar 
Aperitivo funcionará apenas aos sábados e domingos para almoços 
à lacarte, das 11 às 15 horas. O bar Aperitivo à noite só quando 
for liberada a próxima fase. 

      Quem está desapontado 
por não ter sido o eleito de 
Edinho Araújo para seu vice, 
é o presidente da Câmara 
Paulo Paulera, pretendente, 
que estava babando para ser 
o escolhido.

     Desta coluna as 
condolências ao cirurgião 
dentista Oscarzinho Pires 
e sua mulher, Laís, pelo 
falecimento domingo, de sua 
filha Karina. 

      Foi muito aplaudido e 
festejado pela crítica, o curta-
metragem de cerca de 30 
minutos, do filme “The Human 
Voice”, de Pedro Almodovar, 
apresentado no Festival de 
Veneza, estrelado por Tilda 
Swinton, baseado num texto 
de Jean Cocteau.

     Toquinho está se 
preparando para lançar o 
seu inédito álbum “A arte de 
viver”, pela Deck, no dia 6 de 
novembro. O disco conta com 
participações especiais. Maria 
Rita, uma delas, terá duas 
faixas, além de videoclipes. 

* 

* 

* 

* 

BENEFIT

O Rotary Clube São José do 
Rio Preto, realiza dia 26 de 
setembro, um sábado, uma 
paella beneficente. A retirada 
será de meio-dia às 14h30 e 
a paella serve duas pessoas. 
O t icket custa R$ 120 e 
acompanha uma garrafa de 
vinho tinto.

Amelinha de Freitas, que com o marido, o empresário 
Daniel de Freitas é referência no assunto Rotary Club, 

ganha idade nova hoje

HALLELUIJAH! 

Esta coluna noticiou na 
ed ição  de  qua r ta - fe i ra 
passada, dia 9, que o clube 
de campo Monte Líbano 
abriria no dia seguinte, isto 
é, ontem. Mas na verdade, 
a abertura acontece hoje, 
sexta-feira. A confusão de 
datas noticiada aqui e no 
meu blog, eu explico. A 
diretora do clube anunciou 
a abertura para quinta-feira, 
porque não contava com o 
feriado de terça-feira, dia 8, 
em Mirassol, local onde se 
localiza o clube de campo. 
Com isso, por estar de folga, 
a Vigilância Sanitária não 
teve condições de verificar e 
aprovar os locais que serão 
utilizados pelos associados, 
trabalho realizado somente 
ontem. Por causa dessa 
intercorrência, a abertura 
será apenas hoje. E somente 
para pesca, caminhada, tênis 
e academia, além de bar e 
restaurante. Por enquanto, 
claro.

BOULANGIÈRE III 

Domingo na estância, o cardápio do almoço foram pizzas com essa 
farinha napolitana Caputo, reconhecida pelos melhores chefs de 
cozinha, padeiros, confeiteiros e pizzaiolos que, por ser tão fina, 
oferece um resultado incomparável de sabor e textura.

São José do Rio Preto, sexta-feira
11 de setembro de 2020

BOULANGIÈRE I 

Cláudia Bassitt, para quem cozinhar é sua essência e sua 
identidade mais profunda, aproveita o isolamento social para 
mergulhar de cabeça nas delícias da culinária, com as quais 
contempla seus filhos e íntimos de oliveira. Agora está na fase 
pâtissier, fazendo pães italianos e massas de pizza.

* 

A-10

BOULANGIÈRE II 

Mas ela não brinca em serviço: importou a famosa Caputo 
considerada a melhor farinha do mundo e com ela tem tirado 
do forno, verdadeiras masterpieces. Os pães italianos, de casca 
grossa e a massa soft, cheia de buracos, que você não encontra 
em nenhuma boulangerie de nossa cidade, são alguns deles.

REABERTURA II 

Também desde ontem começaram a matar a saudade dos mais 
exigentes gastrônomos, os dois endereços da Churrascaria 
Gaúcha que exibem no cardápio aquele lombo de dar água 
na boca. Só funciona para almoço, inclusive nos findes. Para 
jantar, por enquanto, só delivery. Mas depois de sete meses 
tecendo saudades, almoçar com a família na Gaúcha, acaricia 
a memória afetiva. 

O empresário do setor de móveis e objetos para dressing 
parties, Dime Medeiros, dono da Festah, é aniversariante 
desta sexta-feira. Na foto ao lado da mulher, Maisa Lemos 

Prado de Carvalho Medeiros e dos filhos Benjamin e Benício.

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


