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A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto divulgou a média de óbitos 
gerais de 2017 a 2019 e fez uma 
comparação com o número de 
mortes contabilizadas neste ano. 

DENÚNCIA

Mortes em geral crescem 
19% no ano, diz Saúde

Pág. A3

QUINTA DO GOLFE Fogo em mata ameaça condomínio 
de luxo em Rio Preto na tarde de ontem.                Pág.A4

Coligação de 
apoio à reeleição 
de Edinho tem 
nove partidos

MP quer 30 anos de prisão para 
assassinos de personal trainer

Semae interdita rua 
para construir adutora

Pág. A2

Considerando apenas o período de 
janeiro a agosto, o município teve 
em 2020 a taxa de mortalidade 
acima da média em seis meses do 
ano. Apenas em abril e maio a cida-

de teve um decréscimo nos óbitos. 
Nos outros anos, a média de mortes 
nos oito primeiros meses do ano foi 
de 2.259. Neste ano,  foram 2.689 
(430 a mais).                     Pág. A5

Procon recebe queixas 
de preços e fará blitz

Divulgação

Divulgação

Em Rio Preto, o Procon já 
recebeu sete reclamações de 
preços abusivos nas últimas 
três semanas. O diretor Arnaldo 
Vieira enviou para a diretor ad-
junto de relações institucionais 
do Procon-SP, João Silvestre 

Preços de alimentos básicos em alta nas prateleiras de supermercados; saco arroz quase R$ 23,00

Cláudio LAHOS

Bôrro, que disse que iria se 
reunir com a APAS (Associação 
Paulista de Supermercados) e 
outros gestores de mercados 
para definir como seria a fisca-
lização no município.                   
   Pág. A2

O Ministério Público denun-
ciou por dois crimes o casal 
Joel Fernandes Santos, 44 
anos, e Sidileide Normanha 
da Paixão Santos, 38 anos, 

acusado de matar a facadas 
a personal trainer Andressa 
Serantoni Zacaron, 28 anos, 
em Rio Preto. O assassinato 
aconteceu no dia 12 de agosto, 

na Vila Anchieta. O promotor 
de Justiça José Márcio Ros-
setto Leite pediu 30 anos de 
prisão aos assassinos  
                             Pág. A4

74% dos pais 
são contra 

volta às aulas 
no município

Pesquisa feita com pais e 
responsáveis de alunos da rede 
municipal de ensino indicou 
que 74,9% são contra a volta 
das aulas presenciais (14.680 
respostas) e 25,1% dizem ser 
favoráveis (4.911).     Pág.A6

Região continua 
na Fase Amarela, 

anuncia governador

MDB e PCdoB 
definem hoje 
nomes para 

prefeito

Cartório já 
tem 963 
mesários 

voluntários
Pág. A3 Pág. A3
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RECUPERADO Filhote de Akita furtado foi recuperado 
quando ladrão anunciou venda na internet.                 Pág.A4



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

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

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

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

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

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

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

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

Preço da assinatura
impresso 

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

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

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

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

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

E-mails

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

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
12 de setembro de 2020 COTIDIANO

RUA  SANTOS DUMOND

RUA  PEDRO AMARAL

AV
. D

R
 A

LB
ER

TO
 A

N
D

AL
O

AV.  LINO JOSE DE SEIXAS

AV. DQ DE CAXIAS

RUA  V
OLU

NTA
RIO

S D
E S

AO P
AULO

AV.  DA SAUDADE

RUA  A
LB

ERTO
 S

UFR
EDIN

I

RUA  JOAO MESQUITA

RUA  DOS TREVOS

R
U

A
 C

N
S

 LA
F

A
IE

T
E

R
U

A
 M

N
S

 G
O

N
C

A
LV

E
S

R
U

A
  A

R
M

A
N

D
O

 S
A

LE
S

 D
E

 O
LIV

E
IR

A

R
U

A
  Q

U
A

T
O

R
Z

E
 D

E
 JU

LH
O

RUA  PASCUA VALE

RUA  PRUDENTE DE MORAES

RUA BR BARAO DE COTEGIPE

ALA  DAS DALIAS

RUA  FRANCISCO
 PALM

IERI

FL
O

RE
S

TRA  DAS TULIPAS

RUA  M
ARIA

 R
OSA M

UNIA

P
R

A
  D

A
S

 R
O

S
A

S

RUA  F
REDERIC

O N
AVARRO D

A C
RUZ

TR
A  A

V.LI
NA G

ONCALV
ES D

IN
IZ

RUA  Q
UIN

ZE
 D

E N
OVEMBRO

RUA  A
NTO

NIO
 D

E G
ODOY

AV.  LINO JOSE DE SEIXAS

AV.  PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO

RUA CNS SARAIVA

RUA REGENTE FEIJO

RUA  SIQUEIRA CAMPOS

RUA  PRUDENTE DE MORAES

DAS

PR
EÇ

A

PARQUE DAPARQUE DAPARQUE DAPARQUE DA

RUA G
EN G

LIC
ERIO

RUA  B
ERNARDIN

O D
E C

AMPOS

RUA  TIRADENTES

RUA C
EL S

PIN
OLA

 D
E C

ASTR
O

RUA  JORGE TIBIRICA

RUA  TIRADENTES

RUA  B
ERNARDIN

O D
E C

AMPOS

INTERDITADO 
TRECHO 

PARA OBRAS

ATENÇÃO

DESVIO
OBRAS

ATENÇÃO

AMARAL
RUA PEDRO

ATENÇÃO

AMARAL
RUA PEDRO

ATENÇÃO

VELOCIDADE
REDUZA A 

ATENÇÃO

AMARAL
RUA PEDRO

ATENÇÃO

AMARAL
RUA PEDRO

ATENÇÃO

NOVO TERMINAL URBANO

TERMINAL URBANO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

INTERDITADA
RUA PEDRO AMARAL

ATENÇÃO

À 200m

INTERDITADA
RUA PEDRO AMARAL

ATENÇÃO

À 100m

AMARAL
RUA PEDRO

ATENÇÃO

INTERDITADA
RUA PEDRO AMARAL

ATENÇÃO

À 200m

INTERDITADA
RUA PEDRO AMARAL

ATENÇÃO

À 100m

DESVIO À DIREITA
RUA PEDRO AMARAL

ATENÇÃO

RUA  A
NTO

NIO
 D

E G
ODOY

RUA  SILVA JARDIM

RUA SIQUEIRA CAMPOS
ACESSO CENTRO VIA  

ATENÇÃO

FASE 1

RUA G
EN G

LIC
ERIO

TRECHO INTERDITADO

ROTA DE DESVIO 1

LEGENDA:

ROTA DE DESVIO 2

FASE 1 OBRA:

LOCAL:

TÍTULO: ESCALA: DATA:

GRUPO FARIA

CONSTROESTE
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA

FOLHA:

SEU BOLSO

Procon já tem queixas de abuso 
de preços e avisa que fará blitz

O governador João Do-
ria (PSDB) anunciou nesta 
sexta-feira que o Procon-SP 
realizará em conjunto com 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento uma operação 
especial de monitoramento 
e combate à precificação 
excessiva e injustificada de 
produtos da cesta básica, 
especialmente do arroz. A 
fiscalização deverá começar 
a partir da próxima segunda-
-feira (14).

“O Procon de São Paulo irá 
fiscalizar o abuso nos preços 
do arroz e de outros produtos 
da cesta básica. Quero es-
clarecer que não vamos fazer 
controle ou tabelamento de 
preços. Os empresários têm 
direito de determinar os pre-
ços dos produtos, desde que 
sejam respeitadas as normas 
do Código do Consumidor”, 
afirmou o governador.

Nos últimos meses, foram 
observadas elevações nos 
preços de alimentos, como 
arroz, feijão, carne, óleo de 

soja, leite longa vida e seus 
derivados. Em Rio Preto, o 
Procon já recebeu sete re-
clamações nas últimas três 
semanas. De acordo com a 
assessoria, o diretor Arnaldo 
Vieira encaminhou os ques-
tionamentos e enviou para 
a diretor adjunto de relações 
institucionais do Procon-SP, 
João Silvestre Bôrro. Ainda 
segundo a assessoria, Bôrro 
disse que iria se reunir com a 
APAS (Associação Paulista de 
Supermercados) e outros ges-
tores de mercados para definir 
como seria o procedimento no 
município.

De acordo com o Índice 
de Preços para o Consumi-
dor Amplo (IPCA) o feijão e o 
arroz estão respectivamente 
com inflação acumulada em 
23,1% e 21,1% em 2020. O 
aumento acumulado médio é 
de 18,85% no ano, número 
quase quatro vezes maior que 
o índice geral de preços dos 
alimentos (5%). Em Rio Preto, 
por exemplo, o arroz pode ser 
encontrado por R$ 22,98, 
sendo que o preço médio é 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

de R$ 16,87.
“Inicialmente não haverá 

multa para os estabelecimen-
tos. Vai ser feita a constatação 
de quanto o empresário pagou 
e por quanto está vendendo o 
produto. Em seguida, vamos 
comparar com os valores que 
ele praticava no primeiro se-
mestre. A multa será aplicada, 
em último caso, quando o 
aumento da margem de lucro 
for injustificado e despropor-
cional”, afirmou o secretário 
de Defesa do Consumidor, 
Fernando Capez.

A APAS informou que tem 
recomendado que os super-
mercados associados s não 
aumentem suas margens de 
lucro e repassem aos consu-
midores apenas o aumento 
proveniente dos fornecedores.

Arroz em supermercado 
de Rio Preto; Procon 
anuncia blitz contra 
preços abusivos

Cláudio LAHOS

MOBILIDADE A PARTIR DE 2ª FEIRA

Novo aplicativo de transporte 
anuncia operação em Rio Preto

Após os bons resultados 
obtidos em São Paulo e Rio de 
Janeiro, durante o projeto pilo-
to e da recente expansão para 
outras 10 cidades, a SITY Inc, 
aplicativo de mobilidade urba-
na 100% brasileiro, amplia a 
sua área de atuação e chega 
a  Rio Preto e mais 21 cidades 
no Estado de São Paulo. 

Apostando em melhores 
condições de trabalho para os 
motoristas e taxas mais com-
petitivas, a SITY Inc está indo 
na contramão do que seus 
concorrentes mais próximos 
estão promovendo para an-
gariar cada vez mais usuários.

A empresa já conseguiu 
dobrar o número de motoristas 
no aplicativo desde o início das 

operações e hoje conta com 
40 mil ativos, além de uma 
lista de cadastro com fila de 
espera. O app já conta com 
mais de 130 mil passageiros 
no aplicativo, que está disponí-
vel tanto para iOS quanto para 
Android. A perspectiva é que 
com as novas praças o núme-
ro de usuários chegue a dois 
milhões até o final de 2020.

Visando oferecer um servi-
ço cada vez melhor para todo 
o Brasil, Fernando Angelo, 
CEO da SITY Inc, acredita que 
a expansão é uma maneira 
de suprir a necessidade dos 
brasileiros por um aplicativo 
de mobilidade urbana que 
cobre um preço apropriado e 
remunere seus parceiros de 
forma justa. 

“A expansão que vamos co-

locar em prática mostra como 
o Brasil tem muitas cidades 
que são mercados consumi-
dores e precisam de serviço 
que esteja a altura de seus 
usuários”, disse.

Da REDAÇÃO

Rua Pedro Amaral fica interditada 
para obras de nova adutora

O Semae – Serviço Mu-
nicipal Autônomo de Água 
e Esgoto de Rio Preto inicia, 
nesta segunda-feira (14), na 
região central, a construção 
de três adutoras para mudar 
o traçado das redes de água 
que atendem os bairros Boa 
Vista, Redentora, Parque 
Industrial e Vila Itália. As 
adutoras abastecem aproxi-
madamente 50 mil pessoas.

O objetivo é desativar as 

redes que atualmente pas-
sam sob o prédio do novo 
Terminal Urbano. 

“Com a retirada das re-
des sob o terminal, acabam 
os riscos de vazamentos e 
possíveis transtornos com os 
reparos, beneficiando os usu-
ários do transporte público 
urbano. Além disso, haverá 
um ganho na qualidade da 
distribuição de água para as 
regiões atendidas pelas adu-
toras”, declarou Ceci Bueno 
de Caprio, gerente de Plane-
jamento e Obras do Semae.

Por causa das obras, a 
rua Pedro Amaral, entre a rua 
Antônio de Godoy e a rua XV 
de Novembro, ficará interdi-
tada do dia 14 de setembro 
ao dia  11 de outubro e entre 
a avenida Alberto Andaló e 
a rua Antônio de Godoy, do 
dia 26 de setembro a 11 de 
outubro.

O Semae criou rotas al-
ternativas para os motoristas 
(segue mapa anexo) e toda a 
área atingida será sinalizada. 
O valor da obra é de R$ 2,1 
milhões.

Da REDAÇÃO

Rio Preto vai ter mais um aplicativo de mobilidade

Cláudio LAHOS

Mapa indica como será a interdição e possíveis rotas de desvio na região

Divulgação

"A expansão que 
vamos colocar em 

prática mostra 
como o Brasil tem 

muitas cidades 
que são mercados 
consumidores e 

precisam de serviço 
que esteja a altura 
de seus usuários"
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Cartório Eleitoral já tem 963 
voluntários para eleição

A campanha da Justiça 
Eleitoral para arregimentar 
voluntários para atuar como 
mesário nestas eleições tem 
tido adesão considerável em 
Rio Preto. Dados do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) mos-
tram que, em média, eles re-
presentam 27,7% do total que 
será convocado para atuar no 
pleito municipal.

Com 332.540 mil eleitores 
aptos a votar, o TRE estima 
convocar de 3.476 mesários 
para trabalharem nas Eleições 
2020 no município. Até o 
momento, 963 pessoas já se 
inscreveram de forma volun-
tária para a função.

O primeiro turno das será 
realizado em 15 de novembro. 
O prazo para a nomeação dos 
mesários termina na próxima 
quarta-feira (16), e até lá os 
eleitores podem se inscrever 
pelo site da Justiça Eleitoral.

Critérios

Para ser mesário, o eleitor 
precisa ser maior de 18 anos 
e estar em situação regular 
com a Justiça Eleitoral. Os 

mesários são designados para 
seções eleitorais dentro da 
Zona Eleitoral em que estão 
inscritos, ou seja, locais onde 
votam.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Convenções do MDB e do PC do B 
definem candidatos neste sábado

Neste sábado (12) acon-
tecem duas convenções par-
tidárias: o MDB e o PC do B 
vão ratificar seus candidatos a 
prefeito e vice e definir suas 
chapas de vereadores para a 
disputa proporcional.

A convenção do MDB deve 
ratificar a candidatura a re-
eleição do prefeito Edinho 
Araújo tendo como vice o 
ex-deputado estadual Orlando 
Bolçone (DEM) o encontro dos 
emedebistas definirá também 
a chapa de candidatos a ve-
reador. O partido atualmente 
tem uma das maiores banca-
das da Câmara de Rio Preto  
com os vereadores: Jean 
Charles, Jean Dornelas, Celso 
Luís Peixão e Cláudia De Giuli.

Já a convenção do PC 
do B também deve confirma 
chapa pura do partido com 
a candidatura a prefeito de 
Carlos Alexandre e como vice 
Merlin Diniz. Serão definidos 
os nomes que irão disputar a 
eleição proporcional.

Sérgio SAMPAIO

CONVENÇÕES

ALIANÇAS

Os partidos PL, Patriota, 
Podemos e Avante realizaram 
nesta sexta-feira (11) suas 
convenções municipais e os 
quatro partidos ratificaram o 
apoio a candidatura a reelei-
ção do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) tendo como vice o 
ex-deputado Orlando Bolçone 
(DEM). 

Em todas as convenções de 
forma individual foram defini-
dos os nomes dos candidatos 
a vereador por cada um dos 
partidos. Destes partidos três 
deles tem atualmente repre-
sentantes na Câmara de Rio 

Quatro convenções 
na sexta definiram 

apoio a Edinho
Sérgio SAMPAIO

Reforçado
O prefeito Edinho Araújo participa da convenção do MDB 

hoje com a estrutura política reforçada para disputar a ree-
leição. Ele recebeu o apoio oficial do PP ontem, chancelado 
pelo presidente do partido, Paulo Pauléra, e pelo deputado 
federal Fausto Pinato. “Momento único, o PP se junta à nossa 
coligação, por isso sinto honrado e vou fazer até o impossí-
vel para corresponder às expectativas dos companheiros de 
jornada”, frisou. “Vou para a convenção do meu partido para 
colocar meu nome à disposição como candidato à reeleição, 
tendo agora como vice o professor Orlando Bolçone (DEM)”, 
acrescentou. Coligação já confirmada: MDB, DEM, PP, PL, 
PSD, PMB, Patriota, Avante e Podemos. Outras siglas podem 
ampliar a coligação.

Registro
Carlos de Arnaldo (PDT) 

foi o primeiro candidato a 
prefeito a registrar candi-
datura na Justiça Eleitoral. 
O pedetista diz que o plano 
de governo tem como foco 
principal: saúde, emprego, 
desenvolvimento econômico 
e ações sociais, também foi 
registrado. “Sou o primeiro 
candidato a ter o registro 
deferido”, diz. A chapa de 
candidatos a vereador e as 
coligações com o PV e Rede 
também constam no registro 
oficial. O vice é Lawrence 
(PV). A campanha eleitoral 
começa em 27 de setem-
bro. “Estamos prontos”, diz 
o candidato.

Carimbar
O presidente do PTC, Adideus Cardoso, informou que a 

aliança com o PSL para apoiar o pré-candidato a prefeito 
Marco Casale (PSL) não está definida. “Ainda estamos livres”, 
disse, acrescentando que está conversando com representan-
te do MDB para apoiar Edinho Araújo, inclusive, arrancou um 
coelho da cartola, argumentando que o ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB) ainda pode anunciar a pré-candidatura para dis-
putar as eleições. “Ele (Valdomiro) está deixando para a última 
hora”, acredita.  Nesta reta final das convenções tudo pode 
acontecer, a coluna, portanto, reporta o que está acontecendo 
nos bastidores. Agora, em relação a uma possível candidatura 
do ex-prefeito, dá para carimbar que está descartada.

Vice definido
O agente de segurança 

penitenciária João Alfredo 
foi escolhido no quadro de 
filiados do PT para disputar a 
eleições como vice na chapa 
da pré-candidata a prefeita 
Celi Regina da Cruz. A ex-ve-
readora diz que ele é ativista 
do combate ao racismo, 
escritor e sindicalista. “Ele 
(Alfredo) escreveu Ébano 
um retrato da escravidão, 
fazendo resgate do passa-
do e narrado as histórias 
de seus ancestrais”, disse 
a petista. A convenção do 
para oficializar as chapas 
de candidatos na majoritária 
e a proporcional acontece 
amanhã.

Elegante
O pré-candidato a prefei-

to Carlos Alexandre (PCdoB) 
convidou Marco Rillo (PSOL) 
e Celi Regina da Cruz (PT), 
pré-candidatos a prefeito 
pelos seus respectivos par-
tidos, para participarem da 
convenção do seu partido 
hoje, no sistema virtual, por 
causa do vírus. Rillo tentou 
um acordo com o PCdoB 
e com o PT, porém, não 
avançou. “Está descartado”, 
diz Rillo, acrescentando que 
Alexandre foi elegante ao 
convidá-lo para a conven-
ção. Merly Diniz é pré-can-
didata a vice da chapa do 
PCdoB, que terá três candi-
datos a vereador.

Desconfiado
O morubixaba Adilson 

Feliciano (DC) ainda espera 
uma reviravolta nesta reta 
final de convenções parti-
dárias. Algumas pré-can-
didaturas, na visão dele, 
vão naufragar até 16 de 
setembro, prazo limite para 
as siglas fazerem as con-
venções como determina a 
lei. Desconfiado, ainda não 
dá como certa a aliança 
com o PMN para reforçar a 
campanha do pré-candidato 
a prefeito Rogério Vinicius 
(DC). Já o presidente do 
PMN, Antônio Pereira, reafir-
ma o acordo: “A aliança está 
de pé e vamos para a vitória 
no primeiro turno”.

Antecipa
A convenção do Podemos 

foi promovida ontem com o 
objetivo de oficializar a chapa 
de pré-candidatos a vereador 
e chancelar a aliança com o 
MDB para apoiar o prefeito 
Edinho Araújo na disputa 
pela reeleição, que tem 
como vice o ex-deputado Or-
lando Bolçone (DEM). A con-
venção estava marcada para 
dia 15, porém, Kawell disse 
que decidiu antecipá-la. A 
chapa de pré-candidatos a 
vereador tem 21 postulan-
tes, entre eles o vereador 
Gérson Furquim, que vai 
tentar seu nono mandato. 
“Temos potencial para eleger 
dois”, diz.

Ciência decide
A Secretaria da Educação 

fez uma pesquisa envolven-
do pais de alunos da rede 
municipal de ensino para 
saber a opinião sobre a volta 
às aulas presenciais. Se-
gundo a pesquisa, 19.500 
pais, 74,9%, se posiciona-
ram contra, e 25,1%, são 
favoráveis. O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) encaminhou 
o documento para a Procu-
radora Geral do Município e 
ao Comitê de Enfrentamento 
ao Corona para análise. A 
Secretaria aguarda a ma-
nifestação dos órgãos e do 
prefeito para decidir. Neste 
caso, a ciência tem de pre-
valecer… sem achismo!

MESÁRIOS

Divulgação

PL de Marcondes foi um dos partidos a declarar apoio ontem 

Planilha1

Quem pode ser mesário?

  * Pessoas maiores de 18 anos;
  * Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Quem não pode ser mesário?

  * Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até
    o segundo grau inclusive e também o cônjuge;
  * Os membros de diretórios de partidos políticos caso exerçam 
     função executiva;
  * As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários 
     no desempenho de cargos de confiança do Executivo;
  * Os que pertencem ao serviço eleitoral;
  * Os eleitores menores de 18 anos;
  * Ocupantes dos cargos de Agente de Segurança Penitenciária, 
    Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária e Guardas Civis 
    Municipais, mesmo que a título de mesásio voluntário 
    (conforme Ofício-Circular TRE/SP nº 3.825/10).

Fonte: TRE   

Página 1

O trabalho não é remu-
nerado e o mesário, seja o 
voluntário ou o convocado, re-
cebe auxílio-alimentação e tem 
direito a dois dias de folga para 

cada dia que passar nos treina-
mentos oferecidos pela Justiça 
Eleitoral, ou trabalhando na 
função a que for designado no 
dia da votação.

Convenções – neste do-
mingo (13) acontecem mais 
quatro convenções dos quais 
três tem pré-candidatos a 
prefeito: Celi Regina (PT), 
Rogério Vinicius (DC – De-
mocracia Cristã) e Antônio 
Marco (PMN), além do PMB 
(Partido da Mulher Brasileira) 
que declarou apoio ao prefei-
to Edinho Araújo (MDB). Os 
partidos definiram também 
os candidatos a vereador que 
irão participar do pleito.

Pré-candidatos – são 
também pré-candidatos a 
prefeito: Marco Rillo (Psol), 
Paulo Bassan (PRTB), Paulo 
Neto (PSC), Marco Casale 
(PSL) e Renato Pupo (PSDB).

Candidatos - Carlos de 
Arnaldo (PDT), Filipe Marche-
soni (Novo) e a Coronel He-
lena (Republicanos) tiveram 
suas candidaturas confirma-
das pela suas respectivas 
siglas nas convenções já 
realizadas.

Preto: PL (Fábio Marcondes 
e Anderson Branco), Patriota 
(Pedro Roberto, Zé da Acade-
mia e José Carlos Marinho) e 
do Podemos (Gerson Furquim).

PMB – outro partido que 
oficializou o apoio a pré-can-
didatura do prefeito Edinho 
foi o PMB (Partido da Mulher 
Brasileira) que por meio de nota 
se posicionou nesta sexta. A 
convenção a sigla será neste 
domingo (13). 

 Progressistas: detalhes do 
apoio a candidatura do prefeito, 
Edinho, na coluna ao lado, Nos 
Bastidores da POlítica. 

Edinho Araújo                                 Carlos Alexandre

Divulgação
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ANTONIO ALVES DO VALE, 
faleceu aos 90 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Iris Alves do Vale 
e deixa os fi lhos Carlécio e Eliane. 

  FALECIMENTOS

Foi sepultado no dia 11/09/2020, 
saindo seu féretro do velório Par-
que Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

MP pede 30 anos de prisão para 
casal acusado de matar personal

O Ministério Público denun-
ciou por dois crimes o casal Joel 
Fernandes Santos, 44 anos, e 
Sidileide Normanha da Paixão 
Santos, 38 anos, acusado de 
matar a facadas a personal 
trainer Andressa Serantoni Za-
caron, 28 anos, em Rio Preto. 
O assassinato aconteceu no dia 
12 de agosto, na Vila Anchieta.

O promotor de Justiça José 
Márcio Rossetto Leite pediu 30 
anos de prisão aos assassinos, 
e de acordo com a denúncia, 
apresentada no último dia 8, 
pede também que o casal seja 
julgados pelo Tribunal do Júri. 
Eles foram denunciados por ho-
micídio triplamente qualificado 
por motivo fútil, crueldade e re-
curso que dificultou a defesa da 
vítima e homicídio duplamente 
qualificado por motivo torpe e 
crime praticado para garantir a 
execução de outro crime.

O casal ainda foi denuncia-
do por tentativa de homicídio 

contra outro vizinho, Lucas 
Teles Ferreira, que tentou salvar 
Andressa.

A denúncia ainda aponta 
que Sidileide tinha o hábito de 
filmar vizinhos com seu celular e 
demais pessoas que passavam 
pela rua, sem autorização, ge-
rando desentendimentos. No dia 
do crime, a vítima teria discutido 
com ela por estar sendo filmada.

O crime
O crime aconteceu na rua 

25 de Janeiro, em frente a casa 
da mãe de Andressa Serantoni 
Zacaron. Policiais do Baep (Ba-
talhão de Ações Especiais de 
Polícia) prenderam o jardineiro 
e a mulher dele momentos de-
pois de atacarem a vítima com 
facadas.

Segundo a PM, testemunhas 
que presenciaram o crime disse-
ram que Andressa alimentava o 
cachorro da família, quando teve 
início uma discussão em razão 
de o cão ser de médio porte e 
latir muito. Além disso, Sidileide 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

também estaria com ciúmes do 
marido. A suspeita ainda teria o 
hábito de filmar, com o celular, 
Andressa e outras vizinhas, tam-
bém motivo da discussão entre 
as duas.

A investigação apontou que 
Sidileide segurou a personal trai-
ner enquanto o marido a atacava 
com uma faca de cozinha. A 
mulher também desferiu golpes 
na vítima. Eles permanecerão 
presos até o julgamento.

Policiais na cena do crime, na frente da casa da mãe da vítima

Cláudio LAHOS

Andressa, a vítima

Jovem é detido 
tentando vender 

filhote de cão furtado

Um jovem de 24 anos foi 
detido suspeito de furtar um 
cachorro da raça Akita, nesta 
sexta-feira (11), por policiais 
do GOE (Grupo de Operações 
Especiais de Rio Preto).

A Polícia Civil chegou até 
o suspeito após ele anun-
ciar a venda do filhote pela 
internet. O animal havia sido 
furtado de uma residência, no 
último domingo (6), no bairro 
Jardim Vetorasso e a família 
denunciou o crime à polícia 
no dia seguinte (7). Imagens 
do cãozinho também foram 
divulgadas em redes sociais 

solicitando informações sobre 
o paradeiro do animal de es-
timação, pertencente a uma 
menina de 3 anos.

De acordo com a polícia, 
o homem anunciou a venda 
do filhote por R$ 1 mil, bem 
abaixo do valor de mercado 
que é em torno de R$ 3 mil. 
Uma família comprou o ca-
chorro, que foi resgatado e 
devolvido para os donos, na 
manhã desta sexta-feira (11), 
na Deic (Divisão Especializada 
de Investigações Criminais).

O homem irá responder 
por furto em liberdade em 
razão de não ter sido preso 
em flagrante.

Tatiana PIRES

RECUPERADO

Filhote de Akita recuperado pela polícia

Divulgação

Ladrão arrependido se 
entrega na delegacia

Um caso inusitado acon-
teceu nessa quinta-feira (10) 
na DEIC () de Rio Preto. Um 
homem de 39 anos procurou 
a Polícia Civil, de forma volun-
tária, e contou que há quase 
dois anos praticou um assalto.

O homem contou à equi-
pe, especializada em crimes 
contra o patrimônio, que em 
26 de outubro de 2018 foi até 
um posto de combustíveis, 
localizado no Jardim Arroyo, 
fez menção de estar armado 
e roubou, mediante ameaça, 
R$ 750 do caixa. Ele fugiu, 
em seguida, sem nunca ter 
sido preso pelo crime.

Ele alegou que, na época, 
teve uma recaída e voltou a 
usar drogas. Por isso, praticou 
o crime, tendo comprado en-

torpecentes com o dinheiro 
roubado. Policiais foram até 
o posto e confirmaram o 
roubo. Imagens do circuito 
de segurança mostram o 
suspeito agindo.

Aos policiais, ele disse 
também que só agora con-
fessou o crime porque, há 
tempos, tem se sentido ar-
rependido e tem peso de 
consciência. O homem res-
ponderá em liberdade por 
roubo qualificado, cuja pena 
mínima é de cinco anos e 
quatro meses.

A Polícia Civil acredita 
que em razão de a confissão 
espontânea a pena pode 
ser reduzida pelo juízo, que 
analisará o caso. A confis-
são espontânea é atenuante 
criminal prevista pelo Código 
Penal, em seu artigo 65.

Tatiana PIRES

ROUBOU

PMs de folga prendem 
ladrão na represa

Dois policiais militares que 
corriam na Represa de Rio 
Preto conseguiram prender um 
acusado de roubar o celular de 
um aposentado, de 67 anos, 
que estava pescando no local. 
O caso aconteceu na manhã 
de quinta-feira (10).

Segundo o boletim de ocor-

rência, o idoso pedia por 
socorro e contou aos policiais 
que o ladrão estava armado 
com uma faca e, após pegar 
seu celular, fugiu.

O suspeito, de 40 anos, foi 
detido na avenida Lino José 
de Seixas, e reconhecido pela 
vítima. Levado à Central de 
Flagrantes, ele permaneceu 
preso por roubo.

Tatiana PIRES

FLAGRANTE

CHAMOU A PM

Mulher acusa soldador de 
assédio em supermercado

Um soldador de 45 anos 
foi detido por populares dentro 
de um supermercado, após 
uma dona de casa, de 21 
anos, acusá-lo de tirar fotos 
de seu corpo sem autorização. 
O caso aconteceu na tarde 
desta quinta-feira (10), no 
bairro Jardim Alto Alegre, em 
Rio Preto.

A Polícia Militar foi acio-
nada e a jovem contou aos 
policiais, segundo o boletim 
de ocorrência, que além de 
lhe causar constrangimento 
ao fotografá-la, o homem a 

seguiu enquanto fazia suas 
compras e a assediava com 
frases como “se eu te pego 
você ia ver, não tenho sorte 
de pegar uma mulher assim”.

De acordo com o registro 
policial, em frente ao su-
permercado, após a vítima 
contar ao segurança sobre o 
ocorrido, o homem apareceu 
e continuou desrespeitando 
a dona de casa ao falar sobre 
as características físicas dela. 
Neste momento, uma senhora 
alertou que ele estava tirando 
fotos também. Populares o 
detiveram até a chegada da 
PM.

Tatiana PIRES Encaminhado à Central 
de Flagrantes, o soldador foi 
ouvido e liberado. O caso foi 
registrado como perturbação 
da tranquilidade e será inves-
tigado pelo 3° Distrito Policial.

Padrasto - Uma atendente 
de 26 anos chamou a Polícia 
Militar após o padrasto do 
marido, um aposentado de 68 
anos, a surpreender por trás e 
passar a mão em seus seios. O 
caso aconteceu na noite desta 
quinta-feira (10), no bairro 
João Paulo II, em Rio Preto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a vítima 

mora na casa da frente e foi 
até a residência dos fundos, 
onde mora o suspeito para 
pegar um refrigerante na ge-
ladeira. Neste momento, o 
aposentado se aproximou por 
trás e acariciou os seios dela. 
Ele falou, ainda, para aprovei-
tarem enquanto o marido dela 
não estava no local.

A atendente saiu correndo e 
acionou a PM. Ela e o suspeito 
foram levados à Central de Fla-
grantes, ouvidos e liberados. 
Registrado como importunação 
sexual, o caso será encami-
nhado para a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM).

QUINTA DO GOLFE

Fogo em mata ameaça condomínio de luxo
Da REDAÇÃO

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado na tarde desta sex-
ta-feira (11) para conter um 
incêndio em uma pastagem 
próxima ao condomínio Quinta 
do Golfe, em área nobre de Rio 
Preto. As ocorrência começou 
por volta das 15h30.

De acordo com adminis-
tração do local, o incêndio 
chegou próximo do trecho na 
lateral da avenida Waldemar 
Hadadd, mas não atingiu áre-
as comuns do condomínios 
nem residências. Além dos 
bombeiros, a administração do 
condomínio também disponi-
bilizou tratores e carros pipas 
para combater as chamas. Moradores e bombeiros combatem as chamas

Divulgação

Caso foi registrado no Plantão Policial

Cláudio LAHOS
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ÓBITOS EM GERAL

Faceres produz campanha de 
prevenção ao suicídio

Cerca de 70 alunos do 
curso de medicina da Fa-
ceres, através do Programa 
de Integração Comunitária 
(PIC), produziram uma série 
de vídeos alertando sobre 
a Campanha do “Setem-
bro Amarelo – Prevenção 
ao Suicídio”, promovida 
anualmente pelo Ministério 
da Saúde. Os acadêmicos 
foram divididos em oito 
grupos e os trabalhos con-
taram com a avaliação de 
um psicólogo.

“Em virtude da pandemia, 
estamos focando nosso tra-
balho em campanhas online. 
Selecionamos três vídeos e 
encaminhamos para a secre-
taria de saúde de Rio Preto, 
que elogiou a nossa iniciati-
va. O objetivo é conscientizar 
sobre esse problema que 
afeta tanta gente”, afirmou 
Fernanda Novelli Sanfelice, 

coordenadora do PIC.
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) alerta que o 
suicídio é a segunda causa 
de morte entre jovens de 15 
a 29 anos. Entre os quadros 
mais prevalentes estão a an-
siedade e a depressão e pro-
blemas relacionados ao uso 
de substâncias. “Falar sobre 
o suicídio ainda é um tabu e 
é necessário debater sobre 
o tema. Eu acompanhei o 
trabalho dos alunos e achei 
bem interessante. As pesso-
as precisam ter a consciência 
de que podem buscar a ajuda 
de um profissional especiali-
zado, especialmente nesse 
momento de pandemia, em 
que a situação piorou muito”, 
comentou o psicólogo Valdir 
Carlos Severino Júnior.

A última pesquisa reali-
zada pelo Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
Estatísticos) sobre a taxa de 
suicídios por região no estado 

Vinicius LIMA

Saúde da mulher e a  
fisioterapia obstetrícia 

A saúde da mulher difere da dos homens de muitas maneiras 
únicas , em função disso um programa que cuide especialmente 
da mulher de forma minuciosa e peculiar vem consolidando cada 
dia mais na área da saúde . 

Entendendo a situação de desigualdade social relacionada ao 
gênero, a atuação da Seção de Saúde da Mulher desenvolve-se 
a partir dos seguintes eixos:

a) Saúde sexual, considerando a identidade de gênero, sexu-
alidade, diversidade, prevenção e tratamento das infecções sexu-
almente transmissíveis, assim como, as doenças ginecológicas;

b) Saúde reprodutiva, com ênfase na melhoria da atenção 
obstétrica, no planejamento reprodutivo e na atenção ao abor-
tamento;

c) O enfrentamento à violência doméstica e violência sexual;
d) Atenção ao câncer de mama e colo do útero.
Nesta matéria daremos ênfase à saúde reprodutiva e a me-

lhoria do planejamento obstétrico no pré e pós parto ! Quem 
nos concedeu uma entrevista foi fisioterapeuta especialista em 
Obstetrícia Dra Mariana Mazzei Madi . 

1) A saúde da mulher é um campo vasto que está se 
consolidando no Brasil ! Porque você escolheu atuar na 
obstetrícia ? 

Desde a primeira gestante que atendi em 2010, senti algo 
diferente, que já fez meu coração vibrar. É o momento mais lindo 
da mulher. Ver uma vida nova se formar, toda a natureza agir em 
seu potencial máximo me encanta dia a dia. É uma área pouco 
conhecida, com poucos estudos na área da e que temos muito 
a desbravar ainda! 

2) O que é e em que consiste a fisioterapia obstetrícia ? 
A Fisioterapia na Saúde da Mulher é reconhecida pelo Con-

selho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) 
desde 2009. Dentro desta especialidade temos as seguintes 
áreas de atuação: uroginecologia e proctologia, ginecologia, 
obstetrícia, disfunções sexuais femininas, mastologia. 

A Obstetrícia consiste no acompanhamento do ciclo graví-
dico-puerperal, e em realizar avaliação, prevenção, promoção 
e condutas fisioterapêuticas nas alterações biomecânicas, fun-
cionais, e fisiológicas advindas da gestação, parto e puerpério.

Utilizamos recursos como cinesioterapia, terapia manual, 
educação postural, fortalecimento muscular, massagem perineal, 
biofeedback. 

Durante o trabalho de parto utilizamos recursos para alívio 
de dor e auxiliamos na biomecânica do parto.

No puerpério orientamos e auxiliamos no aleitamento mater-
no, prevenimos morbidades respiratórias, intestinais, vasculares, 
urinárias, orientações posturais e se alívio de dor.

3)O que a fisioterapia Obstetrícia pode ajudar na saúde 
da mulher? 

- redução de dor e desconforto
- Prevenção e promoção à saúde
- Preparação para o parto
- Alívio de dor no trabalho de parto
- Auxiliar no Aleitamento materno
- Redução do estresse
4)Qual a maior procura em seu consultório hoje? 
Gestantes que buscam qualidade de vida na gestação. Além 

de atividade física , se manter ativa , e se preparar para o parto 
vaginal.

5)Para acessar um fisioterapeuta obstetra a paciente 
precisa passar antes pelo médico? 

Não! A maioria das minhas pacientes chega até mim por 
indicação de amigas que já passaram comigo, ou conhecem 
meu trabalho pelas redes sociais. 

6)Quais as patologias que a fisio obstetra está apta a 
tratar?

- dores e desconfortos como: lombalgia, pubalgia, disfunções 
pélvicas, incontinência urinária e anal, disfunção respiratória, 
neuralgia intercostal, síndrome túnel do carpo, retenção hídrica, 
coccidínea, entre outras.

7)Hoje está área relativamente nova é tão importante 
só tem acesso no particular? Existe algum projeto social 
voltado para ajudar a população em geral? 

No Sus atualmente no HC especificamente tem um ambu-
latório de obstetrícia aos sábados, onde as mulheres realizam 
o acompanhamento de forma gratuita. Os atendimentos devem 
retornar final de Outubro devido a Pandemia. Sei de colegas que 
também estão desenvolvendo projetos para implementar este 
acompanhamento nas UBS. 

Eu, em conjunto com mais três professoras da USP, atual-
mente estamos desenvolvendo um protocolo de criticidade pro 
HC, para mostrar a importância de atendimento especializado 
por fisioterapeuta da Saúde da Mulher, ou Obstétrico das mu-
lheres internadas.

8)Qual valor de uma sessão se fisioterapia obstetrícia e 
qual o tempo de duração e quantas sessões é necessário? 

Acredito que o valor varia de R$150 a R$400 aqui em São 
Paulo.  Também diferencia de acordo com o procedimento a ser 
realizado. Tem mulheres que fazem o acompanhamento semanal 
de 1 a 3x por semana, durante a gestação toda. 

Depende da necessidade e disponibilidade de cada mulher. 
A maioria realiza 2x por semana.E a partir de 34 iniciamos a 
parte específica de massagem perineal, e epi-no. São trabalhos 
complementares, porém por utilizar recursos diferentes, o valor 
da sessão muda.

9)O que você profissional Mariana Mazzei Madi diria 
para o nosso público do Jornal Dhoje sobre a fisioterapia 
obstetrícia?

É uma área maravilhosa, que está em plena expansão! Tem 
muitos projetos em andamento que trarão cada vez mais reco-
nhecimento para nossa área.

Gratidão desta coluna a Dra 
@Mariana Mazzei 
Programa Mother Fit® 
www.motherfit.com.br

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta , espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa , criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude
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COVID-19

Rio Preto registra alta de 
19% nas mortes este ano
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto divulgou nesta 
sexta-feira (11) a média de 
óbitos gerais de 2017 a 2019 
e fez uma comparação com 
o número de mortes conta-
bilizadas neste ano. Consi-
derando apenas o período de 
janeiro a agosto, o município 
teve em 2020 a taxa de mor-
talidade acima da média em 
seis meses do ano. Apenas 
em abril e maio a cidade teve 
um decréscimo nos óbitos.

Nos outros anos, a média 
de mortes nos oito primeiros 
meses do ano foi de 2.259. 
Neste ano, Rio Preto já con-
tabilizou 2.689 (430 óbitos 
a mais), sendo equivalente 
a um aumento de 19%. Os 
meses mais críticos foram o 
de julho e agosto, com um 
crescimento de 60,5% e 
52,7%, respectivamente.

“Esses dados são para 
mostrar para os negacionistas 
que falam que o número de 
mortes não mudou com a 
pandemia. A mortalidade não 
está igual aos outros anos, 
está morrendo mais gente. E 
a grande mudança deste ano 
para os demais é o Covid-19. 
Ninguém aqui inventa doen-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Gráfico mostra evolução das mortes em geral

Live vai discutir riscos da 
pandemia para o coração

O mês de setembro é um 
período dedicado os cuidados 
com a saúde do coração nas 
campanhas realizadas em di-
versos órgãos de saúde. Pen-
sando nisto, o cardiologista 
Augusto Sardilli e o cirurgião 
vascular Ronaldo Adriano Lo-
pes, ambos do Incor Rio Preto, 
realizam nesta segunda-feira 
(14) uma live sobre os riscos 
da pandemia para a saúde do 
coração.

“O principal cuidado que 
as pessoas devem tomar é 
garantir que as consultas 
médicas estejam em dia. 
Nós notamos uma diminuição 
no número de pacientes no 
consultório por conta da pan-
demia e isso é ruim, até pelo 
fato pelo fato de as cardiopa-

Vinicius LIMA Divulgação

"Esses dados são para mostrar 
para os negacionistas que falam 

que o número de mortes não 
mudou com a pandemia"

ça”, comentou o secretário de 
saúde, Aldenis Borim.

Foram 10 mortes por 
Covid-19 divulgadas nesta 
sexta-feira (11), totalizando 
511 óbitos desde o início da 
pandemia. A Saúde também 
confirmou 245 novos casos da 
doença, atingindo a marca de 
19.115 casos de coronavírus. 
O coeficiente de incidência é 
de 4.149 casos a cada 100 
mil habitantes.

Com relação aos casos de 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), Rio Preto conta 
com 318 pacientes inter-
nados, sendo 119 na UTI e 

199 na enfermaria. Dentre 
os casos já confirmados com 
Covid-19, são 188 interna-
ções, sendo 91 na UTI e 97 
na enfermaria.

Cartaz destaca ações da campanha e ajuda na prevenção

de São Paulo foi em 2016. 
Nela, Rio Preto aparece com 
um índice de 7,2 casos a 
cada 100 mil habitantes, 
sendo a faixa etária dos 40 
a 59 anos a mais afetada. 

A recomendação em ca-

sos de graves crises é entrar 
em contato com o Centro de 
Valorização da Vida (CVV) 
pelo número 188. Em mé-
dia, a unidade de Rio Preto 
costuma receber cerca de 
130 ligações por dia.

tias serem uma das principais 
comorbidades relacionadas ao 
Covid-19”, afirmou Ronaldo 
Adriano Lopes, especialista 
em cirurgia vascular.

De acordo com o médico, 
a periocidade recomenda 
para consultas e exames no 
coração em pessoas jovens 
e saudáveis é de uma vez por 
ano e em pessoas acima dos 
50 anos duas vezes no ano. 

Ronaldo ainda falou sobre 
principais problemas car-
diovasculares que os médi-
cos constataram durante a 
pandemia. “Muitos paciente 
apresentaram hipertensão 
e diabetes descontrolados. 
Durante o isolamento social, 
a tendência é que a alimen-
tação seja menos saudável. 
A recomendação para que as 
pessoas evitem ficar comen-

do muitos doces e salgados. 
Também é importante que 
as pessoas não confundam o 
isolamento social com seden-
tarismo. Sempre que possível, 
façam algum tipo de atividade 
física, nem que seja apenas 
correr no quintal”, comentou.

A live será realizada no 
Instagram da Incor Rio Preto 
(@incorriopreto) e do Alessan-
dro Bossan (@ale_bossan), 
especialista em inteligência 
estratégica de negócios, que 
conduzirá o bate-papo.

Cirurgião vascular 
Ronaldo Adriano Lopes, 
do Incor Rio Preto
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PESQUISA

74% dos pais são contra voltar 
às aulas na rede municipal

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto divulgou nesta 
sexta-feira (11) a pesquisa 
feita com pais e responsáveis 
de alunos da rede municipal 
de ensino dos quais 74,9% 
responderam que são contra 
a volta das aulas presenciais 
(14.680 respostas) e 25,1% 
dizem ser favoráveis (4.911).

Insegurança – no que 
diz respeito o porquê da 
decisão de contra a volta 
as aulas presenciais 82,2% 
(9.502 respostas) disseram 
ter medo do risco de contágio 
(Covid-19) e 24,4% por ter 
algum problema de saúde, 
como diabetes, por exem-
plo. Outros 1,5% (171) está 
gestante e 1,3% (145) está 
temporariamente morando 
em outra casa.

Neste item especifico 
19.591 votos foram compu-
tados representando os pais 
e responsáveis.

O questionário que con-
tou com diversas outras 
perguntas relacionadas aos 
estudantes e as famílias 
puderam ser acessadas por 
um responsável do aluno. A 
votação pode ser feita uma 
única vez por pais ou res-
ponsável independente no 
número de filhos que eles 
tenham matriculado na rede 
municipal.

Na pergunta relacionada 

se a pessoa tinha um único 
filho ou mais na rede munici-
pal 61,1% das respostas, ou 
seja, 9.434 disseram ter mais 
que um filho na rede, e outros 
6.012 tem apenas uma filho.

A rede municipal de ensino 
tem cerca de 40 mil alunos.

Faixa-etária – na pesqui-
sa detectou que 48,3% dos 
alunos tem idade entre 6 a 
10 anos, 23,6% idade entre 
4 a 5 anos, 20,8% com idade 
entre recém nascido a 3 anos 
e 7% com idade de 11 a 15 
anos.

Aulas remotas – o per-
centual de alunos que es-
tão participando das aulas 
remotas da rede municipal 
atingiu o percentual apenas 
de 67,9% de forma efetiva e 
27,7% parcialmente e 5,4% 
não estão participando.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

No que diz respeito aos 
pais ou responsáveis respon-
deram que seus filhos esta-
vam participando de forma 
parcial ou não estavam par-
ticipando das aulas remotas 
58,8% (2.914 pessoas) dis-
seram que faltou tempo para 
a família auxiliar as crianças, 
24,4% (1.208) os adultos 
não se sentem seguros ou 
preparados para ajudar as 
crianças, 17,4% (860) não 
possuem equipamento para 
assistir as aulas remotas ou 
teve problema para se conec-
tar, 14,4% (728) não tem um 
adulto para auxiliar a criança, 
8,2 % (406) não consegui-
ram realizar as atividades 
passadas e 4,8% (238) não 
recebeu o material impresso.

A pesquisa foi feita entre 
os dias 21 a 27 de agosto 
por meio do Google formulá-
rio., Todos os canais, como 

Pesquisa foi feita com 19 mil pais da rede municipal, que tem 40 mil alunos

Facebook, WhatsApp e outras 
mídias digitais serão utilizadas 
para alcançar os responsáveis 
pelos mais de 40 mil alunos 
da rede Municipal de Ensi-
no. Ao todo foram captadas 
15.446 respostas no período 
que a pesquisa ficou dispo-
nível.

Aulas – As aulas estão 
suspensas desde o início de 
março, quando foi publicado o 
decreto de isolamento social 
em decorrência da pandemia 
da Covid-19. De acordo com 
o Plano São Paulo os Muni-
cípios terão autonomia para 
decidir sobre o retorno pre-
sencial das aulas, mas devem 
permanecer na fase amarela 
por pelo menos 28 dias para 
que a retomada aconteça de 
forma gradual.

Prefeito encaminha resultado da pesquisa à Procuradoria

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) recebeu nesta 
sexta-feira (11) a pesquisa 
feita pela Secretaria de 
Educação onde 74,9% 
dos pais se posicionaram 

contra a volta as aulas 
presenciais em Rio Preto 
na rede municipal. Junto 
com a pesquisa o resultado 
do trabalho produzido pela 
Câmara de Planejamento 
da Educação onde foram 
avaliados os protocolos que 

Da REDAÇÃO serão implementados nas 
escolas quando as aulas 
presenciais voltarem.

O trabalho foi destinado 
à avaliação dos procedi-
mentos e equipamentos 
necessários para a volta às 
aulas presenciais, quando 

ocorrer, tanto para proteção 
de alunos, professores e 
funcionários. A Câmara tem 
a participação de represen-
tantes da Educação, Saúde, 
escolas particulares, pro-
fessores, coordenadores, 
diretores e supervisores de 

ensino. 
Encaminhado - O pre-

feito encaminhou os do-
cumentos para análise do 
Comitê de Enfrentamento 
do Coronavírus e da Procu-
radoria Geral do Município.

Plano SP - Com todo 

o Estado entrando na fase 
Amarela do Plano São Paulo 
se isso se mantiver pelos 
próximos 28 dias, as aulas 
presenciais ficaram per-
mitidas em todos os 645 
municípios paulistas a partir 
do dia 8 de outubro. 

FLEXIBILIZAÇÃO

Rio Preto permanece na fase Amarela
O governador João Doria 

(PSDB) anunciou nesta 
sexta-feira (11) que todo 
o Estado de São Paulo 
chegou a fase Amarela do 
Plano São Paulo – houve 
a antecipação de uma 
semana na reclassificação 
que inicialmente se daria 
apenas no próximo dia 18.

Com isso as regiões de 
Franca a Ribeirão Preto 
se juntam as outras 20 
regiões do Estado que já 
estavam na fase Amarela.

Rio Preto- com índice 
de ocupação de leitos Co-
vid-19 de 64,1% a região 
de Rio Preto se mantém 
na fase Amarela e todo 
o regramento definido na 
semana passada continua 
valendo.

Reclassificação – a 
partir de agora a reclassi-
ficação para uma fase su-
perior vai acontecer apenas 
uma vez por mês – haverá o 
monitoramento e esse novo 
prazo traz segundo Doria 

uma segurança maior para 
as regiões chegarem na 
fase Verde. A nova reclas-
sificação deve acontecer no 
dia 9 de outubro.

Vermelho –  outra mu-
dança anunciada pelo go-
vernador é que caso acon-
teça um piora dos índices 
de forma significativa a re-
gião poderá ser rebaixada a 
qualquer momento dentro 
destes 30 dias e o rebaixa-
mento é direto para a fase 
mais restritiva que é a fase 
Vermelha (onde apenas os 
serviços essenciais podem 
funcionar).

“Não haverá retorno 
para a fase laranja, o que 
aumenta a responsabilida-
de de Prefeitos, Secretários 
municipais de saúde e da 
própria população. Afinal, 
a população precisa se 
resguardar e se proteger, 
obrigatoriamente usar más-
cara ao sair de casa, seguir 
o distanciamento social de 
1,5 metro, lavar as mãos e 
usar álcool em gel”, finali-
zou Doria.

Sérgio SAMPAIO
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°2764/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por terem executado a PODA IRREGULAR e deve-
rão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: MARCOS VASCONCELLOS DE JESUS
COMP:         
CORR: MARCOS VASCONCELLOS DE JESUS
CAD Nº: 104185000
MULTA Nº: 51882
END: R. CORONEL SPÍNOLA DE CASTRO, 3845, QD , 
LOTE 3-A-P/, BAIRRO: VILA REDENTORA
NOME: VALTER FERNANDES DE MELLO
COMP:         
CORR: VALTER FERNANDES DE MELLO
CAD Nº: 403249045
MULTA Nº: 51891
END: R. ADIR ATTAB, 280, QD K, LOTE 24P/, BAIRRO: JD. 
REDENTOR
NOME: ROSANGELA DE JESUS BARBOSA SILVESTRE 
FERRARI
COMP:         
CORR: 
CAD Nº: 204664000
MULTA Nº: 51892
END: R. VISCONDE DE OURO PRETO, 2490, QD 66, 
LOTE 14, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL

São José do Rio Preto, 11 de Setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2765/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
COMP: 
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
CAD Nº: 103569000
MULTA Nº: 51889
END: R. JOAQUIM MANOEL PIRES, QD H, LOTE 01, 
BAIRRO: JD. PANORAMA
NOME: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
COMP: 
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
CAD Nº: 103570000
MULTA Nº: 51890
END: R. JOAQUIM MANOEL PIRES, QD H, LOTE 02, 
BAIRRO: JD. PANORAMA

São José do Rio Preto, 11 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇAO EIRELI
EMPENHO 14778/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação N.º 31/18; Contrato: DIL/0019/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de SJRio 

Preto-EMURB
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 25% do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SMDENT. Jorge L. de Souza.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 271/2020
ATA Nº 0703/20
CONTRATADA: CONCREBAND TECNOLOGIA EM CON-
CRETOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado FCK20 MPA 
– Valor Unitário – Item 01 – R$262,00 – SMSG – Ulisses R. 
Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 16367/2020
CONTRATO Nº: DPL/0057/20
CONTRATADA: R. ALVES CARDOZO LOCAÇÕES ME
OBJETO: Prestação de serviços de instalação de Stand 
Octanorm com fornecimento de material – SMAA – Antonio 
Pedro Pezzuto Junior- Prazo de vigência: 60 dias. Valor 
Total: R$17.400,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
305/2020 – PROCESSO Nº 12.691/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de marmitex para 
as UPAS. Secretaria Municipal de Saude. Fica redesignada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 14/09/2020 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
191/2020 – PROCESSO Nº 11.792/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares. Secretaria Municipal de Saude. Fica 
redesignada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 14/09/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 278/2020 – Processo n.º 
12.466/2020
Objeto: Aquisição de veículo (zero quilometro) para aten-
der a comissão municipal de fi scalização e recebimento de 
limpeza pública. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que o valor 
fi nal alcançado no item 1 fi cou acima da estimativa do edital.  
Lucia Helena Antonio – pregoeira
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RE-
ALIZAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DA E.M. DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA PROJETADA 10, ATUAL 
VINICIUS CESAR AGUIAR, ESQUINA COM A AV. “A” ATUAL 
ESMERALDO CAROLINO) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. A 
Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação, que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante deste julgamento, e declara habilitadas a prosse-
guir no certame as empresas: CONSTRUTORA RIO OBRAS 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, 
KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA 
ME, ELIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e 
J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP e, inabilitadas as 
empresas RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO ME (não aten-
deu ao quantitativo mínimo exigido no item 5.1, alínea “b.1”, 
item “a” do edital) e, MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI 
(não atendeu a alínea “f” do subitem 5.1 do edital eis que 
apresentou caução (garantia de participação) no valor infe-
rior a 1% do valor estimado da licitação). Decorrido o prazo 
recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 22/SETEMBRO/2020 
às 09:30 hs., para a sessão de abertura da proposta fi nan-
ceira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos 
autos do processo a disposição dos interessados.  Publique-
-se para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 

A EXECUÇÃO DE OBRA DE POSTO DE TRANSFORMA-
ÇÃO DE ENERGIA EM POSTE – CPFL 112,5 KVA – 15 
KV. 220/127V COM READEQUAÇÃO ELÉTRICA NA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de 
Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a 
fazer parte integrante desta decisão, e prolata o seguinte 
julgamento: 1º Colocado:  COMERCIAL PRADELA LTDA R$ 
112.748,10 . O inteiro teor dessa decisão se acha encartada 
nos autos do processo a disposição dos interessados. Publi-
que-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 354/2020, PROCESSO 13.029/2020, objetivando 
a aquisição de rádio transmissor portátil para a Guarda Civil 
Municipal. Secretaria Trânsito Transportes e Segurança. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/09/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 340/2020, PROCESSO 12.884/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de fi o de sutura. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 25/09/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 339/2020, PROCESSO 12.883/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de grama esmeralda para 
o plantio em praças, jardins e áreas verdes de domínio públi-
co. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 25/09/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 356/2020, PROCESSO 13.035/2020, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de avental em 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 25/09/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 330/2020, PROCESSO 12.841/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de canecas plásticas e 
lixeiras com pedal em atendimento as unidades escolares da 
rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/09/2020, 
às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA 
AVENIDA ANIZ ALI HAIDAR NO BAIRRRO JOÃO PAULO II, 
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ENTRE AS AVENIDAS DANILO GALEAZI E ANTONIO BU-
ZINI – SEC. MUN. OBRAS. Recorrente: Constroeste Cons-
trutora e Participações Ltda, contra a decisão que declarou 
a proposta apresentada pela empresa COMTEC Terraplena-
gem e Construções Ltda classifi cada em 1º lugar no certa-
me. Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrarrazões 
no prazo legal. Oportunamente será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do 
processo. Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  

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 34.506 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) DIRK 
TIMOTEO BATISTA JUNIOR, Guarda Municipal, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-
ça, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, 
retroagindo os efeitos desta a 03 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.507 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transi-
tada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1025426-
93.2015.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda Pública do 
Município de São José do Rio Preto, a(o) servidor(a) MARIA 
MARTINES VARGAS, Motorista, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 08/07/2005.
PORTARIA N.º 34.508 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1025426-93.2015.8.26.0576, 
da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.834 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) JOSE RUBIS DA SILVA, Auxiliar de  Ser-
viços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir 
de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
01/02/2011”.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS EN-
VELOPES E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABI-
LITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020 – PROC. nº 
60/2020
Objeto: Preparação e pintura de superfície de 12 (doze) 
reservatórios metálicos apoiados, sendo 11 (onze) proce-
dimentos externos e 02 (dois) procedimentos internos, no 
município de São José do Rio Preto - SP.
As empresas CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA, THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI - EPP, GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI, CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CLAUDINEI 
CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO – ME entregaram seus 
envelopes dentro do prazo legal. Foram abertos os envelo-
pes de habilitação e a sessão foi encerrada para análise da 
documentação. Após o julgamento, a Comissão designará 
a data da sessão de abertura dos envelopes das propostas 
comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 11.09.2020 – Sonia Maria Franco da 
Silva Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 98/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
123/2019
Objeto: Aquisição de uniformes para servidores de carreira, 
de acordo com as atividades por eles desenvolvidas, confor-
me descrições e especifi cações apresentadas no termo de 
referência.
Contratada: RP BRASIL CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO 
EIRELI 
Ordem de Fornecimento nº 66 de 23.03.2020 recebida em 
13.04.2020. Valor: R$ 105.482,66.
Prazo de entrega: 45 dias.
Lotes: 1, 2, 3 e 4.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 98/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
123/2019
Objeto: Aquisição de uniformes para servidores de carreira, 
de acordo com as atividades por eles desenvolvidas, confor-
me descrições e especifi cações apresentadas no termo de 
referência.
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NI-
TAQUES ROUPAS LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 77 de 28.04.2020 recebida em 
12.05.2020. Valor: R$ 28.000,00.
Prazo de entrega: 45 dias.
Lote: 5.

Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 11.09.2020 –José Roberto Biroli– Superinten-
dente Interino 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, São José do Rio Preto - CNPJ nº 17.625.378/0001-83 

                                                               CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA – CREAS 2 – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ENDEREÇO. MAXIMIANO MENDES, 154, SANTA CRUZ  
 DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/09/2020                                                                DATA DE VALIDADE: 30/11/2020          
CNPJ.  46.588.950/0001-80                                                                                               Nº DO REGISTRO: 076 
Certifico que o CREAS  – Adolescente - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - está registrado no CMDCA com a 
inscrição do Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 393/16  do 
CMDCA. 
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, 08 de setembro de 2020.                           
 Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo Jose Alves Marquette 
                                Presidente do CMDCA                                                          1 ª Secretario do CMDCA 

 
 

 

 

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

P O R T A R I A    Nº   384/2020 
 De 11 de Setembro de 2020 

      
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de postura conservadora para preservação da saúde 
dos servidores, segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social; 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de protocolos e padrões de conduta para evitar a 
propagação do novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO os excelentes resultados obtidos com o desenvolvimento das atividades da 
Autarquia no período em que parte dos servidores esteve em teletrabalho e do atendimento pelo 
meio eletrônico; 
RESOLVE: 
Art. 1º. O restabelecimento das atividades presenciais no âmbito do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de São José do Rio Preto dar-se-á a partir de 14 de setembro de 2020 e 
observará os critérios e diretrizes estabelecidos no presente ato normativo. 
§1º. O retorno será realizado gradualmente e terá como premissas a preservação da saúde de 
servidores, colaboradores terceirizados, estagiários, prestadores de serviço, segurados, 
beneficiários e usuários em geral, a continuidade do serviço público de natureza essencial e a 
manutenção, tanto quanto possível, do atendimento pelo meio eletrônico. 
§2º. A primeira fase de retorno ao funcionamento das atividades presenciais disciplinada na 
presente portaria e iniciada na data fixada no caput perdurará até 31 de dezembro de 2020, caso 
sejam mantidas as condições sanitárias favoráveis ao restabelecimento. 
Art. 2º. - Fica mantido o regime de teletrabalho extraordinário, destinado aos servidores e 
estagiários até o dia 31 de outubro de 2020. 
Parágrafo único. Fica autorizado à Diretoria Executiva determinar o comparecimento presencial de 
servidores e/ou estagiários que permanecerem em teletrabalho, a fim de possibilitar o revezamento, 
bem como possibilitar a manutenção do distanciamento social. 
Art. 3º. As Coordenadorias deverão informar à Diretoria Executiva o encerramento do plano de 
trabalho, no caso de servidores que retornarem ao trabalho presencial. 
Parágrafo único. A realização do teletrabalho deverá ser compatível com o retorno gradual das 
atividades presenciais, assegurando-se percentual mínimo de servidores para o atendimento 
presencial aos segurados e beneficiários, e observará as mesmas fases estabelecidas pelo 
Governador do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto n.º 64.994, de 28 de maio de 2020, de 
acordo com a evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta do sistema de saúde. 
§1º. Visando a necessidade de manter o menor tempo possível de exposição, considerando ainda 
que a maioria dos beneficiários do órgão pertence ao grupo de risco no caso de contágio do COVID-
19, o retorno das atividades presenciais respeitará os seguintes limites e horários de atendimento ao 
público: 
 
Fase Número Máximo de Servidores e 

Estagiários para Atividades 
Presenciais 

Horário de Atendimento 

1 – Vermelha Plantão Presencial Emergencial – 
Portaria nº 375/2020 

Suspenso 

2 – Laranja Plantão Presencial Emergencial – 
Portaria nº 375/2020 

08h00 às 13h00 

3 – Amarela 12 08h00 às 13h00 
4 – Verde 16 08h00 às 13h00 
5 – Azul Sem restrição 08h00 às 17h00 

 

 

 

§2º A passagem de uma para outra fase ocorrerá de acordo com a classificação determinada pelo 
Governo do Estado de São Paulo. 
§3º A jornada de trabalho dos servidores em trabalho presencial e teletrabalho é de 8 (oito) horas 
diárias. 
Art. 5º. Salvo necessidade premente e manifesta de serviço, é recomendável que permaneçam em 
teletrabalho até o atingimento da fase verde os seguintes servidores e estagiários: 
I - com mais de 60 anos; 
II - portadores de doenças crônicas, respiratórias ou não, devidamente comprovadas com atestado 
médico emitido no ano de 2020; 
III -  gestantes e lactantes, conforme atestado médico emitido ou documento emitido no ano de 
2020; 
IV -  que declarem coabitar com idosos ou com indivíduos portadores de doenças crônicas que os 
tornem vulneráveis à Covid-19, fazendo juntar documentação comprobatória; 
V - portadores de deficiência, conforme documentação comprobatória. 
Art. 6º. No período de que trata o art. 2º, o acesso à RIOPRETOPREV será restrito aos servidores, 
conselheiros, estagiários, peritos, colaboradores terceirizados, assim como aos segurados, 
beneficiários e interessados que demonstrarem a necessidade de atendimento presencial. 
§1º O atendimento presencial dos segurados e beneficiários deverá ser agendado previamente 
pelos canais eletrônicos colocados à disposição pela RIOPRETOPREV. 
§2º O uso de máscara é obrigatório para o ingresso e a permanência em todas as dependências da 
RIOPRETOPREV. 
§3º Fica vedado o acesso das pessoas que não estiverem utilizando máscara ou que apresentarem 
temperatura corporal igual ou superior a 37,5º C (trinta e sete vírgula cinco graus Celsius) ou 
sintomas respiratórios gripais visíveis (tosse, espirros e corizas), característicos dos casos suspeitos 
de infecção pela Covid-19, que serão orientadas a procurar auxílio médico imediato. 
§4º Para o cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, as pessoas que puderem acessar a sede 
da RIOPRETOPREV serão submetidos à medição de temperatura. 
§5º O ingresso de acompanhantes de beneficiários e interessados fica restrito aos casos em que 
seja indispensável para seu deslocamento ou cuidado; 
Art. 7º. As reuniões dos órgãos colegiados deverão ser realizadas, preferencialmente, por meio 
virtual ou videoconferência, somente sendo realizadas por meio presencial, ou mistas, se não 
houver possibilidade de utilização dos sistemas atualmente disponíveis, observadas as condições 
necessárias de distanciamento social, limite máximo de pessoas no mesmo ambiente e atendidas as 
condições sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde. 
Art. 9º. As perícias médicas, quando necessária sua realização, poderão ser realizadas na sede da 
RIOPRETOPREV, todavia, deverá ser observado intervalo que impeça a aglomeração de dos 
segurados e peritos, bem como devem ser respeitadas as normas sanitárias para a realização do 
ato. 
Art. 10. A entidade deverá observar todos os protocolos estatuais e municipais para prevenção da 
transmissão humana do novo COVID-19. 
 
Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 
                                       Registre – se, Publique – se e Cumpra – se. 

Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 11 de setembro de 2020. 
JAIR MORETTI 

Diretor Superintendente 
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, arquivada no livro de 
Portarias da RIOPRETOPREV. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 11 de SETEMBRO de 2020. 

Relação semanal de processos ARQUIVE-SE: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020192174 SILVIA HELENA TINTI GUAREZIMI 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 11 de Setembro de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020183027 2 O BIJOUTERIAS EIRELI 

2020181552 ADIB CHEIDDI NETO 

2020189847 COMERCIO DE BANANAS LAUMAR LTDA 

2020185720 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PABLO PICASSO 

2020136651 CRISTO REI COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI 

2020192859 DANIELE GEORGINA PEREIRA DOS SANTOS 

2020192844 DHARA LYRA DINIZ SOUZA RIO 

202081338 GRAZIELA TEREZINHA MARIN 

2020202523 INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

2020195669 JOSE LUIZ ZILLI 

2020187656 MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 11 de Setembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020119371   2023 BORGHESE BOULEVARD 1 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

 2020161565  ADILSON BARBOSA DA SILVA 

2020146288   AILTON DONIZETI DE CASTRO 

  2020168394 ALEXANDRE TEIXEIRA 

2020190200   ALINE DA SILVA 

2020158097 2020158125  AMADEU SANTIAGO 

  2020197182 ANA CAROLINA LISBOA MARTINS FERRARI 

2020160657   ANDERSON CLEBER FAVARIN 

2020193187 
2020193190 2020193188 2020193189 ANDRE JOSE TORRES 

2020170043 2020170040  ANDRE LUIS LOPES MARTINS 

2020190316   ANTONIO APARECIDO DE ANDRADE 

2020187799 2020187806 2020187804 APAERCIDO FERREIRA DE FREITAS 

  2020202283 APARECIDA PELEGRINI 

2020181479   APARECIDO BENEDITO JOANELLI 

2020188290   APARECIDO JOSE RANCCI 

  2020193650 ARIANE TORRES DAS DORES CARDOSO 

2020178271   BENEDITO LOPES 

2020190967   BRUNA MARTINS DA SILVA 

 2020185648  BRUNA SPOTTU DE ALMEIDA 

 2020195522  BRUNO FERNANDO FELIPE DIONIZIO 

2020191979   CARLOS ALBERTO PITON DE MELLO 

  2020193692 CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA 

2020172512   CLOVIS APARECIDO DA CRUZ 

 
 2020190008 CONDOMÍNIO MEDICAL CENTER AUSTA 

ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
LTDA 

 2020172020  DANIEL ALVES RIBEIRO 

2020172523   DANIEL DE ANDRADE 

2020184638   DANIEL RAMOS MENDES 

2020194743   DENISE FIGUEIREDO SOUTO 

2020171613   DIONISIO DE JESUS CHICANATO 

2020158027   EDNARDO PEREIRA PINTO 

 2020189243  ELIANE VIEIRA DO AMARAL 

2020164627   EVALDO ELIEL AMARAL 

 2020187440  EVERSON BARBOSA 

  2020193825 FABIA ANDREIA SALVADOR SILVA 

2020146246   FABIO RANULFO MARIN TORRES 

2020180601   FERNANDO ROGERIO DE AVILA 

2020189966   FRANCIELE BIZELLI BARRIONUEVO 

2020190876   GABRIELA LETICIA SANTOS DE BRITO 

  2020200852 GABRIELLA TONOLI 

2020191318   GETULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS 

  2020199987 GILBERTO BRASILINO DE MATOS 

202048118 202048129 202048134 GUMERCINO ALVES NABARRO 

2020159102   GUSTAVO FLAMINI 

2020167293   HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS 

  2020143059 ICARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

2020170095   JANETE QUIXABEIRA DE ABREU 

2020182841   JEAN PAULO DA SILVA SANTOS 

2020192283   JEVERSON PULUCA DE ARAUJO 

2020182722   JLF & CIA ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO S/S LTDA 

 2020161615  JOÃO PAULO RODRIGUES MOURA 

202071396   JOAO UMBERTO FERRARI 

2020191945   JORGE XAVIER DOS SANTOS 

2020174834   JOSE FERREIRA VICENTE NETO 

2020193138   JOSE MATEUS BERNARDES COELHO 

 2020174362  JOSE OLMEDO BARRINHAS 

2020161458   JOSE THIAGO FRANCESCHINI 

2020164606   JOSUE SANTANA SANTOS 

  2020200004 JULIANA LEITE CRIVELIN SILVA 

 2020147205  KENGI RICARDO YASSUDA 

2020185612   KLEBER MASSAROLI GAZOLA 

 202067697  LAZARO NUNES DOS SANTOS 

 2020190099  LEONARDO PEDRO DE ROSIS 

2020160621   LILIAN MARIANA DE LIMA 

 2020183793  LIRA ESTEVÃO JORGE 

2020185512   LOLILITA MARTINS TRAICO 

2020192966   LUANA DE JESUS SOUZA 

 2020195472  LUCAS DE ANDRADE CIRILLO 

2020192958   LUCIANO DE OLIVEIRA 

2020168403   LUCIMAR FELIX PEREIRA 

  2020200760 LUCIMAR NEGRAO RABESQUINE 

 2020184045  LUCINEIA PEREIRA BRUZZONI 

 2020180782  LUIZ CARLOS VOLPI 

  2020196782 LUZIA MONEZZI 

2020190910   MAIRA ANGELICA CALIO BUENO 

2020138487   MARCELO JOSE LOURENCO DO CARMO 

  2020197037 MARCIO HILARIO 

2020199449   MARCOS VINICIUS SILVA SUMARES 

2020174146   MATHEUS AUGUSTU BOSSA 

2020192051   MATHEUS MANEIA COELHO 

2020172635   MAURO CESAR FILETO 

 2020186692  MAURO PEREIRA DOS REIS 

2020166077   MEIRE CRISTINA PEDRÃO DE LIMA 

  2020203357 MESSIAS BUZATO 

 2020150922  MILAINE APARECIDA HERMENEGILDO 

2020159814   MONT'S RIO MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA ME 

 2020177238  MURILO ARGENAU GARCIA 

 2020175373 2020175376 NELSON APARECIDO DA SILVA 

2020154228   NEUSA MARIA SOLAR GONÇALVES 

 2020147180  ODAIR NERY DE CARVALHO 

 2020168491  OSMAR LOPES DE OLIVEIRA 

 2020170759  PATRICIA CRISTINA DEZANETE MATHIAS 

  2020200060 PAULA VERGINIA DOS SANTOS MAZZONI 

2020182650   PAULO EMILIO DOURADO NASCIMENTO 

2020195418   PAULO GONÇALVES CHAGAS 

 2020189182  PAULO HENRIQUE BIZELLI 

2020193882   PAULO NASCIMENTO SILVA 

2020185532   REMIS IALMAN NETO 

 202040152  RENATO TEIXEIRA GOMES 

2020149593   RICARDO DE OLIVEIRA MOSCONI 

 
2020154349 
2020148121 
2020154329 

2020148118 
2020154337 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

2020144379   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020195440 RODRIGO ALESSANDRO APARECIDO DA 
SILVA 

 2020184830  RONALDO JOSE LOPES FERREIRA 

2020155921   ROSEMARY HEGLEN DE SOUZA 

  2020189287 SANDRO RENATO BARBOZA DE OLIVEIRA 

2020170649   STENIO SCARPELLI 

 2020190060  STEPHANNIE DE SOUZA CHAGAS 

2020193858   TELMA ANTONIA MARQUES VIEIRA 

2020193789   THEREZA SADANO 

2020180561   THIAGO ETEOCLES DELSIN DE SIQUEIRA 

2020161422   VALDEMIR APARECIDO SIMAO 

2020174225   VANDERLEI FERREIRA PEIXOTO 

2020180623   VERA LUCIA BARTU AUGUSTO 

  
2020196766 VITTAFISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 
FISIOTERAPICOS EIRELI 

2020195446   VIVIAN NAIME PALAZZO 

 2020195617  WALLACE AUGUSTO DA SILVA 

2020187490   WALLYSSON ALVES LIMEIRA OLIVEIRA 
FERNANDES 

2020172492   WALMIR JOSE BERTO 

2020190804   WASHINGTON SILVEIRA DE REZENDE 

2020187333   WESLEY GOIS DE SOUZA 

 2020186894  WILLIAM GREGORIO BALIOTI 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
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12 de setembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 11 de Setembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

 2020168279  ALBERTO BAHDOUR 

2020143067   ICARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

2020184156   INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO RIO 
PRETO LTDA 

  2020196977 JAIRO RICHARD GIUSTI 

  2020175107 JOAO VIGNA NETO 

2020193129  2020193135 LUIZ MARIO DE OLIVEIRA 

2020180728  2020180733 LUIZ NERY THOMAZ VICTORIO 

2020149099  2020149103 MARCELLO DOS SANTOS ANTUNES 

2020192093  2020192094 MARCOS ROGERIO LEAL 

  2020158986 MARELLA VEICULOS LTDA 

2020189288 2020189296 2020189300 MELISSA MAYRA BONFIN LOURENÇO 

  2020203451 PEDRO CESARIO CURY DE CASTRO 

2020193873   REGINA FERREIRA GOMES 

  2020190993 RIVERLEI DA CRUZ ANDRADE 

 2020191180  SAMUEL HENRIQUE LEME 

  2020203428 SERGIO RODRIGUES DA SILVA 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000376759 01114/15 MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO 
TRABALHO LTDA 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - RAZÃO SOCIAL 

2019000376769 01114/15 MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO 
TRABALHO LTDA 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - ENDEREÇO 

2019000431727 00222/11 MARCOS ANTONIO OSORIO ME RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

 
EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000178659 01534/20 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1906 

2020000009273 00032/20 COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
SOLIDARIEDADE SOL 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1904 

2019000340811 02174/19 
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO 
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1905 

2020000182970 01615/20 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1901 

 
       São José do Rio Preto, 12 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 12 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ALCANTARA & MARCELINO LTDA ME 01798/20 AIF-L-C 000099 
ALVES E OLIVEIRA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 
SEGUROS LTDA 01796/20 AIF-L-C 000096 

ARCO BRASIL DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
ME 01830/20 AIF-P-H 000063 

ATACADÃO S/A 01802/20 AIF-A-LF 000141 
ATACADÃO S/A 01803/20 AIF-A-LF 00140 
BALTICO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA 01812/20 AIF-A-N 000261 
BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA 01800/20 AIF-L-C 000102 
CUJINOTTI E SACCHI LTDA ME 01822/20 AIF-S-H 000180 
DR FERNANDO PRADO & ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 01832/20 AIF-P-H 000065 

DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA 01823/20 AIF-S-H 000179 
ESPACO FAMILIE BELEZA E ESTETICA LTDA 01829/20 AIF-P-C 000186 
FR BOLDRINA SUPERMERCADO LTDA 01815/20 AIF-A-LF 000142 
HARRISON RODRIGUES MARTINS 01816/20 AIF-A-LF 000143 
HENRIQUE GONÇALVES FELIX DA SILVA 01820/20 AIF-A-LF 000144 
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01819/20 AIF-P-A 000138 
LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 01799/20 AIF-S-H 000177 
LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01831/20 AIF-S-H 000185 
MAGAZINE TORRA TORRA LTDA 01805/20 AIF-A-LF 000139 
MARCELO DOS SANTOS RAFAEL 43407320876 01817/20 AIF-P-A 00135 
MAYRA ARIELE DE OLIVEIRA QUIARETTI 39933811819 01821/20 AIF-S-H 000181 
MITUO UEHARA E CIA LTDA ME 01818/20 AIF-P-A 000137 
RAFAELA SOUSA DO NASCIMENTO 28722802860 01826/20 AIF-S-H 000183 
RARUS VEICULOS LTDA 01797/20 AIF-L-C 000100 
SANTANA RIO PRETO COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA ME 01825/20 AIF-S-H 000182  
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CREDITO 01806/20 AIF-A-LF 000138 
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 01801/20 AIF-A-N 000260 
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 01807/20 AIF-P-C 000185 
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 01813/20 AIF-S-H 000178 
TENDA DECOR COMERCIO DE TAPECARIA RIO PRETO LTDA 01824/20 AIF-P-H 000064 
UNNIO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01828/20 AIF-A-LF 000145 
VAGNER ELESBAO DE OLIVEIRA ME 01814/20 AIF-P-H 000062 
WAGNER FIORAVANTE 30998704806 01827/20 AIF-S-H 000184 

Editais de
INTERDIÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 28 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 24/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 21/2020, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO DE ME-
DICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA DA LISTA CMED, 
CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DIS-
PONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, ww.miras-
solandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FERNANDES - PRE-
FEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 10 DE SETEMBRO 
DE 2020.

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2020

O Prefeito do Município de Palestina/SP, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
de LEILÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR LANCE, para venda de bens móveis inservíveis, dentre eles SUCATAS e OUTROS BENS INSERVÍVEIS, 
mencionados no Anexo Único do Edital de Leilão Público 001/2020, com INÍCIO PRESENCIAL no dia 30/09/2020 a partir das 14h00min, no 
Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Palestina - SP, situado na Rua Siqueira Campos, 1380 - Centro - Palestina - SP, nos termos da Lei 
nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. Maiores informações, e consulta dos lotes que serão objeto de leilão poderão ser obtidas no edital de 
licitação respectiva, que poderá ser obtido pelo site da prefeitura municipal de Palestina - https://www.palestina.sp.gov.br/, ou através de 
solicitação ao Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Palestina, pelo telefone (17) 3293-1265, cujos pedidos serão atendi-
dos através do endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. A visitação aos bens ocorrerá no Município de Palestina/SP, mediante 
prévio agendamento, pelo telefone (17) 3293 1265, entre os dias 23/09/2020 e 24/09/2020, no horário das 13h00min às 16h00min, nos 
endereços previstos no edital. A íntegra do Edital de Leilão Público nº 001/2020 com as descrições dos bens, preço mínimo e as condições 
de participação estará disponível a partir do dia 15 de setembro, no horário comercial em dias úteis, ou por telefone, através do número 
(17) 3293-1265, ramal 232, podendo, também, ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com.
Para agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Leilão 001/2020” e no 
campo “Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”.
Palestina - SP, 10 de setembro de 2020. Fernando Luiz Semedo - Prefeito Municipal.

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

1. FERNANDO JORGE SAAD e ILIACI SOLER 
CARVALHO, sendo ELE fi lho de ELIAS SAAD JUNIOR e de 
SONIA MARIA JORGE SAAD e ELA fi lha de ENIO CARVA-
LHO e de SONIA SOLER CARVALHO;

2. VÍTOR JOSÉ FUMIS e MYRELLA MARQUES 
BALDASSI, sendo ELE fi lho de JOÃO ADOLFO FUMISR e 
de NEIDE MARIA DA SILVA FUMIS e ELA fi lha de LUIZ AN-
TONIO BALDASSI e de ANDRÉIA MARQUES DE TOLEDO 
BALDASSI;

3. GUILHERME FERNANDO DE ARAÚJO ALVES 
MIGUEL e JAÍNE SILVA DA CONCEIÇÃO, sendo ELE fi lho 
de REINALDO GOMES MIGUEL e de MARIA DE LOURDES 
ARAÚJO ALVES e ELA fi lha de JOSÉ LÚCIO DA CONCEI-
ÇÃO e de MARIA SILVA DA CONCEIÇÃO;

4. TÁRCIS VICTOR DA SILVA e DÉBORA CRISTINA 
FERNANDES, sendo ELE fi lho de JAIRA MARIA DA SILVA 
e ELA fi lha de LUÍS CARLOS FERNANDES e de CÉLIA 
MARIA MARQUES FERNANDES;

5. JEFFERSON GALERA e MICHELE APARECIDA 
CARVALHO LOBO, sendo ELE fi lho de MARIA ANTONIA 
GALERA e ela fi lha de LAERTE CARVALHO LOBO e de 
IZABEL JOSÉ HIPOLITO LOBO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 10/09/2020.

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

1. FILIPE DOS SANTOS BRAGA e LUCIANA YURI 
HOKAZONO DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de AMAURY 
BRAGA JÚNIOR e de CELESTE AIDA DOS SANTOS BRA-
GA e ELA fi lha de AMERSON CARLOS DE OLIVEIRA e de 
SILEUZA KIYOE HOKAZONO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/09/2020.
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O BAJULADOR É COMO O CARVÃO, APAGADO ELE TE SUJA ,  ACESO ELE TE 
QUEIMA. Sorria, beba muita água e seja feliz! 

POSSO PERGUNTAR. Se 
pra ganhar a eleição o pre-
feito Edinho Araújo tivesse 
que responder num formu-
lário quem foi o seu melhor 
secretário municipal, quem 
você acredita que ele votaria.  

ETA VIDA DANADA. A 
cantora Vanusa, 72 anos, 
está internada no Complexo 
Hospitalar de Santos, 40 
quilos mais magra e perdeu 
todos os dentes. Ela sofre 
de um tipo de demência e o 
corpo está todo machucado 
(escaras) pelo tempo que 
passa na cama. Isso é que 
dói na gente. 

SEM SUPERSTIÇÃO. Edi-
nho Araújo, se reeleito nas 
eleições de novembro, se 
tornara o prefeito com mais 
tempo no cargo desde a sua 
fundação em 19 de março de 
1852,  por João Bernardino 
de Seixas Ribeiro, conside-
rado o fundador da cidade. 

JABUTICABA. A rede 
de lojas Havan (150 mega 
unidades e 250 mil itens 
de calças a panelas e até 
celulares) já avisou que sua 
meta é ser avaliada em R$ 
100 bilhões. Apenas uma 
varejista vale mais do que 
isso em bolsa, o Magazine 
Luiza, com R$ 153 bilhões. 
O problema único da Havan 
é a polêmica personalidade 
do dono, Luciano Hang.

FESTA VIRTUAL. Não sei 
se já estão sabendo: dia 24 
de setembro será realizado o 
17º aniversário da Cegente & 
CCLi. Esse ano a comemo-
ração acontecerá de forma 
online. A expectativa de 
público é de 2.000 pessoas, 
ou seja, será o maior evento 
digital do Noroeste Paulista. 
Sucesso!

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

...e cancelados
Ainda de acordo com a lei, as operações 
ocorrerão sem custo adicional, taxa 
ou multa ao consumidor, em qualquer 
data a partir de 1º de janeiro de 2020 
e se estenderão pelo prazo de 120 dias, 
contado da comunicação do adiamento 
ou do cancelamento dos serviços, ou 30 
dias antes da realização do evento, o que 
ocorrer antes. O crédito disponibilizado 
poderá ser utilizado pelo consumidor no 
prazo de 12 meses, contado da data de 
encerramento do estado de calamidade 
pública.

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)

DiáriodoBob
Chegou o dia. Com uma convenção HIGHT-TECH, o partido 

do prefeito Edinho Araújo (MDB), confirma hoje nas telas digitais, 
a dobradinha com o DEM, na cabeça da chapa, anunciando 
oficialmente Orlando Bolçone como vice. O link para a consu-
mação do ato publico ficará a disposição dos convencionais por 
ato da alta cúpula da campanha desde a madrugada de hoje. 
Meio estranho. Essa história de mudança de data amiúde pelos 
tucanos, vem deixando alguns vereadores do partido com o ca-
belo em pé. Pergunte ao Cesar Gelsi que, segundo um “espírito 
de luz”, já havia encomendado o terno. Sem o partido. Marta 
Suplicy foi jogada na COVA do leão pelo Solidariedade , partido 
que resolveu cair no colo do Márcio França. Como ficou sem colo, 
Marta, achou melhor fugir de candidatura própria para deitar no 
NINHO do Bruno Covas. Batendo continência. A Coronel Helena, 
que afirma ter o apoio do presidente Bolsonoro,  já foi lançada 
oficialmente como candidata a prefeita pelo Partido Republicano. 
Pra não mostrar fraqueza na disputa foi logo dando o recado: 
preparem os foguetes porque vou ser eleita no primeiro turno. 
Todos os convencionais ao ouvirem a ordem da coronel con-
tinuaram sentados para aplaudir. Pra complementar é bom que 
saibam das qualidades da ex-chefe da casa militar do governo do 
estadual do PSDB, que aqui em Rio Preto tem como candidato 
a prefeito Renato Pupo. Papai Noel não existe. É assim que 
os opositores da candidatura de Valdomiro Lopes se defendem 
quando afirmam que o ex-prefeito ainda pode entrar na disputa. 
Adoçando bocas. A largada da propaganda eleitoral deste ano 
começa em 27 de setembro, dia dos santos Cosme e Damião. 
Enquanto as crianças receberão balas, os adultos receberão pro-
paganda política. Quem vai para o trono.O partido do Deputado 
Fausto Pinato e do Paulo Paulera, não sabe se vai ou se fica. O 
deputado quer um rumo, mas o vereador quer outro. O PP iniciais 
do nome Paulo Paulera, que não é o dono do partido, não leva 
jeito para ingratidão. Edinho pode ficar tranqüilo. Ponto e basta!

Adiados ...
Acaba de ser sancionada a lei sobre 
adiamento e cancelamento de eventos 
em razão da pandemia do Vírus. Segundo 
a norma sancionada, o prestador de 
serviços ou a sociedade empresária 
não serão obrigados a reembolsar os 
valores pagos pelo consumidor, desde 
que assegurem: 1º - a remarcação dos 
serviços, das reservas e dos eventos 
adiados; ou 2º - a disponibilização de 
crédito para uso ou abatimento na compra 
de outros serviços, reservas e eventos 
disponíveis nas respectivas empresas. 

A rio-pretense Gabriela Pasqualon James, 
que reside há anos na Austrália, vai ser 

mamãe em março de 2021. Ela ganhou idade 
nova ontem. Parabéns!

Carol Lucato e seu noivo Alan, cada vez mais 
apaixonados e juntinhos

Lucas Pelai, 
sempre de 
bem com a 
vida

Novos Conceitos
Com o objetivo de debater e formatar novos conceitos da 
área, o Centro Acadêmico Dra. Patrícia Cury da Faculdade de 
Medicina FACERES está realizando até neste sábado, dia 12, o 
1º Congresso de Medicina do Exercício e Esporte. O evento em 
formato virtual com palestrantes de renome e temas essenciais 
dentro da medicina esportiva e do exercício. Tivemos ajuda da Dra. 
Gabriela Togni, aluna da turma 4 da FACERES, que é residente em 
medicina do esporte”, afirma o 
presidente do Centro Acadêmico 
da FACERES, Kaique Teixeira.

henriforne@gmail.com


