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Jacaré 
demite 

treinador 
e auxiliar 
assume
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Futuro do PSDB 
na disputa pela 

Prefeitura continua 
indefinido

MP investiga incêndio e comitê 
quer ter base de apoio no IPA

DEVASTAÇÃO
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Divulgação

Vista aérea da região do Quinta do Golfe, que também sofreu com queimadas neste fim de semana

Governador 
vem inaugurar 
Deic hoje em 

Rio Preto
O governador João Doria 

inaugura, nesta terça-feira 
(15), às 10h30, a Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais (Deic) de Rio Preto 
e descerra as placas das De-
legacias de Paulo de Faria e 
Monte Aprazível, reformadas 
sob investimento de mais de 
R$ 1,8 milhão.          Pág. A4

Qualidade do 
ar despenca e 
tem segundo 
pior índice

Durante todo o dia, a cida-
de apresentou altos níveis de 
material particulado MP2,5/
m³, que fez com que a classifi-
cação do município ficasse em 
“muito ruim”. A classificação 
do ar é avaliada segundo os 
índices: bom, moderado, ruim, 
muito ruim e péssimo.          
   Pág A2

O promotor de Justiça Sér-
gio Clementino mandou ins-
taurar inquérito para apurar as 
responsabilidades sobre o in-
cêndio que devastou uma área 
equivalente a 500 campos de 
futebol no antigo IPA. Ontem o 
prefeito Edinho Araujo recebeu 
o Comite Gestor de Combate a 
Incêndios que sugeriu ter uma 
base fixa dentro da área do 
IPA para agilizar atendimento 
às ocorrências.         Pág. A2

Convenções confirmam 
mais 3 candidatos

Celi Regina e João Alfredo, candidatos a prefeita e vice Rogério Vinicius e Valquiria, candidatos a prefeito e vice

Marco Rillo e Luciana Fontes, candidatos a prefeito e vice 

O Psol fez sua convenção 
na noite desta segunda-feira 
(14) e aprovou o nome do 
vereador Marco Rillo para ser 
candidato a prefeito  e vice a 
advogada Luciana Fontes. No 

domingo o PT lançou a chapa 
Celi Regina e João Alfredo e o 
DC confirmou a dupla Rogerio 
Vinicius e Valquiria para dispu-
tar a prefeitura este ano.     
             Pág A3

Repartições 
municipais 
preparam 
reabertura

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) definiu autorizar de 
forma gradual o retorno do 
atendimento presencial nas 
repartições públicas da admi-
nistração direta e indireta que 
estavam suspensas devido 
aos decretos de contenção da 
Covid-19. Agora cada pasta 
vai definir seu cronograma de 
abertura e formas de atendi-
mento.                  Pág. A4

A primeira etapa da castração 
em massa foi realizada entre 
os dias 8 e 13 de setembro e 
atendeu 1.006 animais, sendo 
665 cães e 341 gatos. A ação 

Mais de 19% faltam 
à castração de 

animais agendada
contabilizou 194 faltas, ou seja, 
19,2% dos donos de animais 
cadastrados não apareceram 
para realizar o serviço.
    Pág.A5

Agências 
do INSS  
fechadas 
por ordem 

judicial
Pág. A2

Sinval NETO
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QUEIMADAS

MP abre investigação sobre incêndio 
e comitê propõe ter base fixa no IPA
O promotor de Justiça Sér-

gio Clementino mandou ins-
taurar inquérito para apurar 
as responsabilidades sobre o 
incêndio que devastou uma 
área equivalente a 500 cam-
pos de futebol no antigo IPA 
(Instituto Penal Agrícola), re-
gião composta pela mata da 
Estação Ecológica e a Floresta 
do Noroeste Paulista. “Abri o 
inquérito pois é necessário 
averiguar as responsabilida-
des e providências que serão 
tomadas em relação aquela 
área enquanto se investiga as 
possíveis causas deste incên-
dio”, disse o promotor.

De acordo com os números 
da Polícia Ambiental, o fogo 
consumiu 93% dos 168,9 
hectares da Estação Ecológica 
e 73% dos 277 hectares da 
Floresta do Noroeste Paulista. 
A área queimada soma 500 

hectares.

Comitê -  O prefeito Edi-
nho Araújo recebeu ontem os 
integrantes do Comitê Gestor 
de Prevenção e Combate às 
Queimadas em reunião de 
trabalho para avaliação dos 
danos causados pelo incêndio 
que consumiu grande parte 
das áreas de preservação per-
manente na região do antigo 
Instituto Penal Agrícola (IPA). 
As chamas tiveram início na 
tarde de quarta-feira, dia 9, 
e resistiram até a noite de 
sábado, 12, com diferentes 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

intensidades.
Apesar da extensão dos 

estragos, o grupo avalia que a 
atuação conjunta das entida-
des envolvidas foi fundamental 
para que o fogo não consumis-
se toda a área verde, que inclui 
Estação Ecológica, Floresta 
Estadual do Noroeste, Instituto 
Florestal e Instituto de Pesca, 
que somam aproximadamente 
cerca de 750 hectares.

Os profissionais avaliaram 
que o vento forte, que registrou 
média diária de 45 km/h na 
semana passada, foi determi-
nante para a progressão das 
chamas pela área. “A força do 
vento fez o fogo sobrepor a 
avenida Abelardo Menezes e, 
com isso, atingir os dois lados 
da via”, comentou o coorde-
nador da Defesa Civil de Rio 
Preto, coronel Carlos Lamin.

Também foram definidas 
prioridades para os próximos 
anos em relação ao trabalho 
realizado pelo comitê. Uma das 
propostas é a criação de uma 

“De 106 mil mudas que tínhamos 
plantadas em 13 áreas diferentes, 
perdemos aproximadamente 76 mil 

mudas para o fogo. 
Teremos que recuperar essa perda nos 

próximos anos

Reunião teve objetivo de traçar planos para recuperação da área devastada

base fixa no local, que poderá 
abrigar efetivo e viaturas das en-
tidades que compõem o comitê. 
“Precisamos estar perto quando 
um eventual novo incêndio co-
meçar”, pontuou Lamin.

A secretária de Meio Am-
biente, Kátia Penteado, des-
tacou que o município terá, 
a partir de agora, um desafio 
ainda maior relacionado ao 
reflorestamento da área. “De 

106 mil mudas que tínhamos 
plantadas em 13 áreas dife-
rentes, perdemos aproxima-
damente 76 mil mudas para 
o fogo. Teremos que recupe-
rar essa perda nos próximos 
anos”, comentou.

O comitê traçou ainda um 
plano de reação aos estragos 
para iniciar a recuperação da 
área e reforçar o patrulha-
mento inibindo as invasões. O 

documento será apresentado 
pelo prefeito ao governador 
João Dória nesta quarta-feira, 
15, durante visita do chefe do 
Executivo estadual a Rio Preto.

Participaram do encontro 
representantes da Defesa Civil 
de Rio Preto, Defesa Civil Esta-
dual, Polícia Ambiental, Corpo 
de Bombeiros, Unesp, Semae, 
além das secretarias de Meio 
Ambiente e Serviços Gerais.

”

A força do vento fez o fogo sobrepor a 
avenida Abelardo Menezes e, com isso, 

atingir os dois lados da via

“

Divulgação SMCS

Qualidade do ar em Rio Preto 
cai e atinge segundo pior índice

Os incêndios registra-
dos em Rio Preto na últi-
ma semana impactaram 
diretamente a qualidade 
do ar medida pela Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) nesta 
segunda-feira (14). Durante 
todo o dia, a cidade apresen-
tou altos níveis de material 
particulado MP2,5/m³, que 
fez com que a classificação 
do município ficasse em 
“muito ruim”.

A classificação do ar é 
avaliada segundo os índices: 
bom, moderado, ruim, muito 
ruim e péssimo.  Ou seja, o 
ar de Rio Preto ontem es-
teve no penúltimo lugar do 
ranking.

“A falta de chuvas neste 
inverno favorece o surgimen-
to de queimadas e conse-
quentemente são liberados 
mais poluentes no ar. Além 
disso, não podemos isentar 
a contribuição das atividades 
humanas, como as partícu-
las liberadas por automóveis 
e na atividade industrial”, 
comentou Maria Lúcia Guar-
dani, gerente da divisão de 
qualidade do ar da Cetesb.

Durante o domingo (13), 
Rio Preto teve a maior mé-
dia de MP2,5/m³, sendo o 
mais poluído do Estado com 
74 microgramas do mate-
rial particulado. Segundo 
a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a média anual 
recomendada é de 10 micro-
gramas. “Não costumamos 
fazer rankings de cidades, 
pois muitas vezes elas são 
afetadas por fatores relacio-
nados a outros municípios 
vizinhos. A recomendação 
para a população nestes ca-
sos é para que permaneçam 
em casa, tenham sempre 
toalhas úmidas no ambiente 
e não pratiquem exercícios 

Vinicius LIMA
Sinval NETO

físicos neste período”, afir-
mou a gerente.

Durante a sexta-feira (11), 
o Corpo de Bombeiros foi 
acionado para conter um 
incêndio na região do condo-
mínio Quinta do Golfe, sendo 
necessário utilizar quatro 
viaturas e 10 homens no 
combate às chamas. Além 
disso. apoiaram o Corpo de 
Bombeiros no incêndio ca-
minhões da Usina COFICCO, 

uma aeronave desta mesma 
usina e um trator do próprio 
condomínio. Segundo a De-
fesa Civil, foram cerca 600 
hectares atingidos pelo fogo.

“A maior dificuldade en-
frentada pelos bombeiros 
tem sido a ação dos ventos; 
o tipo de vegetação local e o 
terreno, que dificulta muitas 
vezes a entrada de viaturas”, 
respondeu o cabo Paulo Cris-
tiano da Silva.

Vista aérea de queimada na região do Quinta do Golfe no final de semana

Agências do INSS ficam 
fechadas por ordem judicial
Sérgio SAMPAIO

As agências do INSS em 
todo o Brasil retomam ao 
atendimento presencial com 
exceção do Estado de São 
Paulo que por conta de uma 
decisão judicial do TRF-3 (Tri-
bunal Regional Federal da 3ª 
Região) – acatou um Agravo 
de Instrumento e a reabertura 
no Estado foi adiada por tem-
po indeterminado.

Em nota o INSS salienta 
que os segurados que tinham 
agendado para ser atendidos 
com a reabertura devem des-
considerar e proceder com a 

remarcação pelo “Meu INSS” 
ou pelo telefone 135. 

Recorrer – a Procuradoria 
Federal Especializada  do 
INSS (PFE-INSS), vai recorrer 
contra essa decisão, eles 
salientam que esperam que 
a Justiça entenda o caráter 
essencial do serviço prestado 
por órgão.

Reabertura - O INSS des-
taca que a reabertura das 
agências se mostra indis-
pensável para que parte da 
população que precisa dos 
serviços presenciais não seja 
prejudicada, especialmente 
neste momento de pandemia.

Cláudio LAHOS

Cartaz na agência de Rio Preto avisa sobre decisão

RIO PRETO
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Mais três candidatos a 
prefeito são confirmados

O Psol fez sua convenção 
na noite desta segunda-feira 
(14) e aprovou o nome do 
vereador Marco Rillo para 
ser candidato a prefeito pela 
sigla que terá chapa pura 
confirmando o nome para vice 
a advogada Luciana Fontes, 
que também é presidente 
municipal da sigla.

Rillo salientou que sua 
candidatura terá três ver-
tentes atendendo o tripé 
social: Saúde, Educação e 
Assistência Social – dando 
um atendimento de saúde de 

melhor qualidade para todos – 
na Educação afirmou que quer 
enquadrar assistentes sociais 
e psicólogas que ajudariam 
a diminuir a evasão escolar. 
“Temos que ir em busca des-
tas crianças e fazer com que 
estas escolas sejam atrativos”, 
salientou o candidato. “E ainda 
em relação as políticas pú-
blicas que temos que buscar 
melhorias dando com exemplo 
a situação dos moradores da 
Vila Itália.”

No que diz respeito à chapa 
de vereadores o Psol definiu 
lançar 16 candidatos para a 
disputa proporcional.

Domingo - No último do-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura reabre repartições públicas
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) definiu autorizar de 
forma gradual o retorno do 
atendimento ao presencial 
nos repartições públicas da 
administração direta e indireta 
que estavam suspensas devido 
aos decretos de contenção a 
proliferação da Covid-19 em 
Rio Preto.

O decreto 18.686/2020 

esta sendo publicado nesta 
terça-feira (15) no Diário Oficial 
(Jornal DHoje) trazendo o novo 
regramento.

O atendimento presencial 
se dará a partir de um agenda-
mento antecipado que deverá 
ser feito pelo munícipe, o repar-
tição ou órgão terá a limitação 
de 30% de sua capacidade de 
atendimento diário – no local 
será obrigada a adoção de 
protocolos padrões como uso 

Sérgio SAMPAIO de máscara, higienização das 
mãos e ambientes e distancia-
mento de 1,5 m entre as pesso-
as – proibição de aglomerações 
e filas em especial em locais 
onde não exista a possibilidade 
de ventilação natural.

Teletrabalho – apesar da 
retomada do atendimento será 
mantido o rodízio presencial e 
teletrabalho para as secretarias 
municipais que isso foi autori-
zado posteriormente.

Sérgio SAMPAIO

CÂMARA Sessão analisa 
seis projetos e um 
veto nesta terça

A sessão desta terça-feira 
(15) terá em sua pauta seis 
projetos de lei, um de resolu-
ção e um veto total. Entre os 
projetos um de autoria do vere-
ador e presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
que isenta o pagamento das 
taxas municipais para a aber-
tura de empresas na cidade. 

Outro é a análise do veto 
total ao projeto de lei comple-
mentar que determina que os 
cargos públicos que estiverem 
ou fiquem vagos devem ser 
preenchidos por pessoas que 
tenham sido aprovadas em 
concursos ou processos sele-
tivos anteriores e que estejam 
dentro do prazo de sua valida-
de. Esta última proposta que 
foi vetada é de autoria do vere-
ador Celso Luís Peixão (MDB).

Outros cinco projetos de 
lei estão na ordem do dia e 

um projeto de resolução de 
autoria da vereadora Márcia 
Caldas (PSD) determina que 
à TV Câmara e o site do poder 
legislativo divulguem todas as 
segundas-feiras as vagas do 
Balcão de Empregos da Secre-
taria do Trabalho e Emprego.

A sessão será comandas 
pelo vice-presidente da Câmara, 
o vereador Fábio Marcondes 
(PL) por conta da ausência do 
presidente Paulo Pauléra (Pro-
gressistas) que foi confirmado 
com Covid-19 e está de quaren-
tena. Por conta do revezamento 
a vereadora Karina Caroline 
(Republicanos) vai auxiliar nos 
trabalhos da Casa, os demais 
vereadores continuaram parti-
cipando remotamente.

Transmissão – a sessão co-
meça às 17 horas e pode ser 
acompanhada pelo TV Câmara 
– canal Aberto 28,2, na NET 
canal 4 e pela rádio Educativa 
FM 106,7.

Sérgio SAMPAIO

Decreto autoriza volta de 
férias para servidores

Os servidores municipais 
lotados em secretarias e de-
partamento que fazem parte 
da linha de frente do combate 
a Covid-19 poderão requerer 
a partir de agora a concessão 
de benefícios que foram sus-
pensos pela Prefeitura de Rio 
Preto desde o mês de abril 
deste ano.

O decreto 18.686/2020 foi 
publicando nesta terça-feira 
(15) no Diário Oficial (Jornal 
DHoje) e traz em seu artigo 4º 
e 5º que permitem a conces-
são de férias, faltas abonadas, 
licença-prêmio e folgas eleito-
rais anteriormente vedadas.

O artigo 4º diz respeito a 
servidores lotados no SEESMT, 
Defesa Civil, Guarda Municipal 
e Secretaria de Assistência 
Social – por sua vez o artigo 5º 
engloba os servidores e profis-

sionais lotados ou designados 
para a Secretaria de Saúde – 
em ambos os casos a conces-
são se dará critérios definidos 
pelas respectivas pastas ou 
setores – na qual não coloque 
em risco a continuidade do 
atendimento a população.

Solicitação - diferente da 
normalidade fica reduzido de 
cinco (5) para dois (2) dias o 
prazo para a solicitação da falta 
abonada regra validade até o 
final deste ano. 

Sérgio SAMPAIO

CODIV SUSPENDEU

Incógnita
A pré-candidatura do PSDB na disputa pela Prefeitura 

continua uma incógnita. Depois que o Renato Pupo desistiu 
de disputar as eleições, a executiva tucana lançou o empre-
sário Denilson Marzochi para substituí-lo, porém, não está 
descartada a possibilidade de o PSDB se aliar ao MDB para 
apoiar Edinho Araújo. O presidente do partido, Manuel Gon-
çalves, diz que a pré-candidatura de Marzochi está valendo, 
no entanto, admite que em política tudo é possível. Hoje, o 
governador João Dória (PSDB) vem a Rio Preto para inaugurar 
o novo prédio do DEIC. Ao ser indagado se Dória poderia re-
comendar apoio ao emedebista, Gonçalves se limitou a dizer: 
“Somos soldados para defender o governador”. A convenção 
do partido acontece amanhã, quando tudo será decidido.

Racha
A decisão da cúpula do 

PSDB de não abrir diálogo 
com a base antes de indi-
car Denilson Marzochi com 
pré-candidato a prefeito, 
criou-se mal-estar entre os 
pré-candidatos a vereador 
e até mesmo de membros 
da executiva que não fo-
ram comunicados sobre a 
indicação unilateral. Um 
tucano disse que o gover-
nador João Dória, que vem 
hoje à cidade, vai conversar 
com Valdomiro Lopes (PSB). 
O que seria discutido não 
foi antecipado. “Mas vem 
bomba por aí”, prevê. É mais 
fácil Dória empurrar o PSDB 
para os braços do Edinho…

Covid
O presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP), revelou ontem 

que contraiu a com covid-19. “Comunico que fui testado positivo 
para covid-19, estou sem sintomas, apenas leve dor de cabeça”, 
revelou. Pauléra disse ainda que está tomado medicamento e, 
com base em orientação médica, terá de ficar em quarentena 
durante 14 dias. Pauléra já está incluído aos 19.566 rio-pre-
tenses (até ontem à tarde) que contraíram a doença provocada 
pelo coronavírus. Quando alguém conhecido contrai a covid-19, 
portanto, mostra que o vírus é altamente contagioso, contra-
riando a tese dos negacionistas que continuam acreditando que 
as autoridades da área da saúde estão turbinando os casos 
só para os municípios receberem mais recursos financeiros do 
governo federal.

Indefinido
O pré-candidato a pre-

feito Marco Casale (PSL) dá 
como certa aliança com o 
PTC, que teria firmado no do-
mingo. O presidente do PTC 
Adideus Cardoso, porém, diz 
que ainda está conversando 
com outros partidos, inclusi-
ve com o MDB, para apoiar 
Edinho Araújo. “Estamos 
conversando também com 
o MDB”, reafirmou ontem. 
Acrescentou que não tem 
nada definido e que tudo vai 
acontecer na convenção do 
PTC. O PSL também promo-
ve convenção amanhã para 
oficializar o nome de Marco 
Casale e da vice Ana Vargas 
Caldeira. A conferir!

Não foi…  
Renato Pupo diz que vai 

disputar a reeleição para 
vereador. A coluna vinha 
divulgando há vários dias 
que pré-candidatura dele 
poderia não prosperar de-
vido à falta de uma ampla 
aliança para fortalecer sua 
campanha. Pupo negava e 
reiterou várias vezes que a 
decisão era “irreversível”. 
Não foi! “Claro que uma boa 
aliança minimizaria o proble-
ma”, disse. Outra situação 
adversa que atrapalhou 
sua campanha, segundo 
ele, foi a pandemia. Sobre 
essa hipótese, todos estão 
no mesmo barco. Agora, as 
pesquisas internas, não?  

Só três
Na convenção que oficia-

lizou Carlos Alexandre como 
candidato a prefeito pelo 
PCdoB, também confirmou 
a chapa de candidatos a 
vereador. A Justiça Eleitoral 
autoriza até 26 candidatos, 
porém, o partido vai lançar 
três para brigar por cadeira 
na Câmara: Darok Viana, 
Dirceu Rizzi e Marcela Tra-
vão. Como o quociente 
eleitoral é estimado em 14 
mil votos para um partido 
eleger um vereador, os três 
representantes terão de 
obter votação significativas 
para atingir a meta. Não é 
impossível, mas não deixa 
de ser um sonho!

Respaldo
O candidato a prefeito 

Filipe Marchesoni (Novo) se 
reuniu com deputados em 
São Paulo a fim de buscar 
apoio para sua campanha 
eleitoral. Como ele é o úni-
co representante do partido 
na região de Rio Preto nas 
eleições, os deputados vão 
fazer gestão para que os 
correligionários passem a dar 
respaldo à sua candidatura. 
O partido não aceita recurso 
público do fundo de cam-
panha eleitoral, portanto, 
depende de doações dos 
aliados. A candidata a vice 
da chapa é Aglaê Antunes, 
filha do saudoso prefeito 
Manoel Antunes.  

Renegados
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, disse que a 
aliança com PMN significa 
que alguém acreditou na 
proposta do candidato Ro-
gério Vinicius. “Significa 
que não estão todos contra 
um”, frisou, se referindo a 
ampla aliança firmada pelo 
MDB para apoiar o prefeito 
Edinho Araújo. Segundo ele, 
agora não vai aceitar novos 
partidos na aliança. “Esses 
partidos tentaram acordo 
com o Edinho, mas foram 
renegados”, diz. Segundo 
ele, a aliança DC/PMN vai 
fazer uma campanha ‘ima-
culada’, sem siglas envolvi-
das com a corrupção.

CONVENÇÕES

Sessão da Câmara ainda acontece de forma virtual

mingo (13) duas novas can-
didaturas a prefeito foram 
confirmadas pelas convenções 
dos respectivos partidos: o PT 
confirmou Celi Regina a prefei-
to e o sindicalista João Alfredo 
como vice e no mesmo dias 
o DC (Democracia Cristão) 
confirmou o advogado Rogério 
Vinicius a prefeito e a policial 
militar Valquíria  Faganelli.

Convenções – nesta terça-
-feira (15) acontece mais uma 
convenção solitária desta vez 
do PRTB que deve confirmar o 
nome do seu pré-candidato a 
prefeito Paulo Bassam.

Pré-candidatos – são 

também pré-candidatos a 
prefeito: Paulo Neto (PSC), 
Marco Casale (PSL) e Denílson 
Matzochi (PSDB) estas últimas 
candidaturas devem ser con-
firmadas nas convenções dos 
respectivos partidos que acon-
tecem nesta quarta-feira (16) 
prazo final para a realização 
dos atos conforme determina 
a legislação eleitoral.

Confirmados - Carlos de 
Arnaldo (PDT), Filipe Marche-
soni (Novo), Coronel Helena 
(Republicanos) e o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) tiveram 
suas candidaturas confirmadas 
pelas suas respectivas siglas 
nas convenções já realizadas.

GRADUAL

Liberdade – Cada secretá-
rio municipal, procurador geral 
e dirigentes de autarquias e 
empresas municipais autori-
zadas a definirem por meio 
de portaria ou decreto próprio 
definir critérios e condições de 
atendimento presencial a po-
pulação – desde que respeitem 
os regramentos de proteção 
estabelecidos pela Secretaria 
de Saúde e o Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus.

Servidores que tiveram 
férias suspensas por 
causada Covid 
poderão tirar 
benefício a partir
de agora

Divulgação
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TIAGO DE LIMA, faleceu aos 38 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Adriana Perpé-
tua Cachorari de Lima. Foi sepultado no dia 
12/09/2020, saindo seu féretro do velório Ca-
pelas Prever para o cemitério São João Batista.

TONY DONIZETTI SILVA, faleceu aos 64 
anos de idade. Era divorciado da Sra. Mara 
Sueli de Carvalho e deixa o fi lho Tony Junior. 
Foi sepultado no dia 12/09/2020, às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério da Ressurreição. 

MARCUS VINICIUS SECCATTO, faleceu 
aos 29 anos de idade. Era solteiro. Foi se-
pultado no dia 12/09/2020, às 15:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA APARECIDA TOLEDO, faleceu aos 
100 anos de idade. Era viúva do Sr. Adelino 
Ferrari e deixa os fi lhos Sérgio Antonio, Maria 
Salete e José Roberto. Foi sepultada no dia 
12/09/2020, às 14:30, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOÃO FERREIRA DE MATOS, faleceu 
aos 85 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Maria Alice Lima de Oliveira Matos e deixa a 
fi lha Tatiane. Foi sepultado no dia 12/09/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

MATHEUS FRANCISCO HONORATO DE 
SOUZA, faleceu aos 18 anos de idade. Era 
solteiro. Foi sepultado no dia 12/09/2020, às 
13:30, saindo seu féretro do velório da Ercília 
para o cemitério São João Batista.

RAUL ANDRADE DE CAMPOS, faleceu aos 
83 anos de idade. Era viúvo da Sra. Maria Odila 
Tonelli de Campos e deixas o fi lhos Irma Isabel, 
Ronaldo, Luiz Eduardo e Carlos Alberto. Foi 
sepultado no dia 12/09/2020, às 10:00, saindo 
seu féretro do velório direto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

DORIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, 
faleceu aos 73 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Solange Terencio Ribeiro dos Santos e 
deixa os fi lhos Dorivaldo e Fernanda. Foi sepul-
tado no dia 13/09/2020, às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Paz para o 
mesmo cemitério.

  FALECIMENTOS
SUELY APARECIDA DE JESUS, faleceu 

aos 53 anos de idade. Era solteira e deixa os 
fi lhos Humberto Thiago e Camila Mariana. Foi 
sepultada no dia 13/09/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Parque Jardim da Paz 
para o mesmo cemitério.

JOSÉ TOMÉ DOS SANTOS, faleceu aos 89 
anos de idade. Era casado com a Sra. Geni dos 
Santos e deixa os fi lhos Cleide, Meire Aparecida 
e José Ademir (falecido). Foi sepultado no dia 
13/09/2020, às 13:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ANTONIO DE SOUSA, faleceu aos 62 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Dalva Ferreira 
do Nascimento Sousa e deixa os fi lhos Ana 
Paula, Marcelo e Bruna. Foi sepultado no dia 
13/09/2020, às 15:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ANTONIO RAMIRES, faleceu aos 87 anos 
de idade. Era viúvo da Sra. Adalva Francisca 
Caparroz Ramires e deixa os fi lhos Maristela 
e Marcel. Foi sepultado no dia 13/09/2020, às 
10:00, saindo seu féretro do velório direto para 
o cemitério São João Batista.

GOLDMAN GREGÓRIO DE SOBRAL, 
faleceu aos 25 anos de idade. Era solteiro. Foi 
sepultado no dia 13/09/2020, às 13:00, saindo 
seu féretro do velório municipal de Cedral para 
o mesmo cemitério.

GUILHERME LORD WILSON DA SILVA, 
faleceu aos 24 anos de idade. Era solteiro. Foi 
sepultado no dia 14/09/2020, às 16:00, saindo 
seu féretro do velório municipal de Barretos 
para o mesmo cemitério.

ÉLCIO JOSÉ CATIN, faleceu aos 51 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Lucélia de Fáti-
ma Lúcio Teixeira Catin e deixa as fi lhas Dezzirre 
e Denise. Foi sepultado no dia 14/09/2020, às 
10:30, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

JOSÉ LIMONTE, faleceu aos 85 anos de 
idade. Era viúva da Sra. Mercedes Rosária 
Limonte e deixa os filhos Antonio, João, 
José Valdemir e Irineu. Foi sepultado no dia 
14/09/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

Governador Doria visita Rio Preto e 
região hoje para entregar delegacias

O governador João Doria 
inaugura, nesta terça-feira 
(15), às 10h30, a Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais (Deic) de Rio Preto 
e descerra as placas das De-
legacias de Paulo de Faria e 
Monte Aprazível, reformadas 
sob investimento de mais de 
R$ 1,8 milhão.

Subordinada ao Deinter 
5 (Departamento de Polícia 
Judiciária do Interior 5), a Deic 
é uma Divisão Operacional de 
Classe Especial  formada a par-
tir da junção das antigas dele-
gacias de investigações Gerais 
(DIG) e Sobre Entorpecentes 
(Dise) e do Grupo de Operações 
Especiais (GOE).

Criada por meio de decreto 
em fevereiro, a Deic foi insta-
lada em um prédio próprio do 
Governo do Estado, na aveni-
da Domingos Falavina, 800, 
no bairro Vale do Sol. Com 
25.438,62 km2, a Divisão 
beneficia mais de 1,5 milhão 
de habitantes da área atendida.

O prédio é composto do tér-
reo e dois pisos superiores. No 
térreo funciona a carceragem, 
com cinco celas, além de 10 
salas e uma copa. Já o 1º andar 
conta com 16 salas, uma copa, 
quatro banheiros e um auditório 

com sala de reunião, enquanto 
no segundo há 12 salas, uma 
copa e três banheiros.

A unidade especializada atua 
no combate aos crimes de maior 
relevância: crime organizado, 
lavagem de dinheiro, homicídio 
e latrocínio, crimes contra o 
patrimônio (roubo a banco e 
roubos de maior repercussão), 
tráfico de entorpecentes, além 
de realizar ações preventivas 
com o GOE.

Pela natureza funcional da 
Deic, o atendimento ao público 
se restringe as partes envolvidas 
nas ocorrências investigadas. 
O efetivo é composto por oito 
delegados, oito escrivães, 25 
investigadores, dois agentes po-
liciais, quatro carcereiros e três 
agentes de telecomunicações, 
que atuam com 28 viaturas.

Reformas
Paulo de Faria - foram 

investidos um total de R$ 
652.210,79, por meio de um 
convênio entre o Governo do 
Estado e a prefeitura municipal, 
que contribuiu com um montan-
te de R$ 17.836,47. Durante 
as obras, o atendimento à 
população não foi prejudicado, 
sendo realizado em imóvel da 
Prefeitura, na avenida Dimas 
Gonçalves, 519.

O novo espaço, localizado na 
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rua Nove de Julho, 186, conta 
com 12 salas, duas celas e seis 
banheiros. No local, atuam nove 
profissionais, sendo o delega-
do titular, Paulo José Buchala 
Júnior, dois escrivães, dois in-
vestigadores e quatro agentes 
policiais.

A equipe conta com uma 
frota de cinco viaturas para o 
expediente, realizado das 9h às 
18h30 de segunda a sexta-feira, 
beneficiando mais de 8,9 mil 
moradores.

Monte Aprazível - Para a mu-
dança no espaço da Delegacia 
de Monte Aprazível foram in-
vestidos R$ 1.175.441,48 pelo 
Governo do Estado. Durante a 
reforma, o atendimento não foi 
prejudicado, sendo ser realizado 
em um imóvel alugado.

Instalada na rua Dom Pe-
dro I, 475, também na região 
central da cidade, a unidade 
beneficia cerca de 25 mil ha-
bitantes e conta com 12 salas, 
três arquivos, quatro banheiros 
e uma copa, além da cadeia 
que é composta por 10 celas, 
cinco salas, uma copa e três 
banheiros.

No local atuam 13 policiais 
civis, chefiados pelo delegado 
titular Valcir Passeti Júnior. A de-
legacia conta com uma frota de 
seis viaturas para o expediente, 
realizados das 9h às 18h30 de 
segunda a sexta-feira. Prédio da Deic em Rio Preto será inaugurado oficialmente às 10h30

Cláudio LAHOS

Jovem é encontrado 
morto em casa com 
marcas de tortura

Um jovem de 24 anos foi 
morto neste domingo (13) 
dentro da sua própria casa no 
Jardim das Oliveiras. Guilher-
me Lord Wilson da Silva Costa 
apresentava sinais de espan-
camento e tortura. Um rapaz 
de 27 anos foi identificado 
como suspeito de ser autor 
do crime, mas está foragido.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o 
corpo da vítima foi localiza-
do na cozinha, com vários 
hematomas nas costas, em 
ambos os braços e pernas, 
provocados por um objeto 
contundente e parte dos 
dentes quebrados. Além dis-
so, o jovem vestia roupas de 
cor preta, com calça e blusa 
de mangas compridas, que 
estavam molhadas, assim 
como seu cabelo.

A Polícia Científica, que 
esteve no local, acredita que 
o corpo tenha sido deixado 
na cozinha, uma vez que 
foi constatado manchas de 

sangue no chão banheiro. O 
objeto usado para provocar 
as lesões não foi encontrado.

Ainda de acordo com o 
registro policial, uma ligou 
para o pai do agressor e que 
tinha ouvido gritos de Gui-
lherme pedindo socorro. A 
mulher saiu na frente de casa 
tentando ligar para o pai do 
suspeito e, neste momento, 
ele apareceu e disse: “Pode 
ficar calma, pois somente 
estou conversando com o 
Guilherme para que ele me 
devolva o que roubou”.

A vizinha pediu ao suspei-
to que chamasse Guilherme 
para que ela o visse. Ele, 
então, saiu de moto e não 
foi mais visto. A Polícia Militar 
foi acionada e ao chegar ao 
local, uma equipe do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) já havia 
constatado a morte da vítima.

O caso foi registrado como 
homicídio simples e as po-
licias Civil e Militar tentam 
localizar o jovem suspeito de 
ter cometido o crime.

Tatiana PIRES

HOMICÍDIO
Ex-cunhado espanca 

cabeleireira

Uma cabeleireira de 49 
anos precisou de atendimento 
médico ao ser agredida pelo 
ex-cunhado. A agressão ocor-
reu na noite deste domingo 
(13), na cidade de Meridiano. 
A vítima estava acompanhada 
do marido e da irmã, dona de 
casa, de 42 anos, que também 
foi agredida.

As vítimas procuraram a 
Polícia Civil, em Rio Preto, para 
denunciar o crime. Segundo o 
boletim de ocorrência, a família 
foi até Meridiano levar a neta 
da dona de casa até a residên-
cia da ex-nora. Ao chegar ao lo-
cal, foram surpreendidos pelo 
agressor, que se aproximou do 
carro e desferiu socos no rosto 
da cabeleireira, arrastando-a 

para fora do carro e só parou 
as agressões quando o marido 
dela conseguiu intervir.

Em seguida, o homem agre-
diu a ex-companheira e a 
ameaçou dizendo que adqui-
rido uma arma de fogo e que, 
em uma semana, a mataria. 
A ex-mulher e o cunhado não 
se feriram. Já a cabeleireira 
foi aconselhada a passar por 
atendimento médico.

A dona de casa contou à 
polícia que foi casada por 27 
anos, teve três filhos com o 
agressor e estão separados há 
20 dias. O caso foi registrado 
como lesão corporal, ameaça 
e violência doméstica. Os três 
foram orientados sobre o prazo 
de seis meses para represen-
tar criminalmente contra o 
agressor.

Tatiana PIRES

AGRESSÃO
Garota ataca idoso a 
mordidas para roubar
Uma jovem de 22 anos foi 

presa no início da noite deste 
domingo (13) após roubar R$ 
700 de um aposentado de 77 
anos. A vítima foi ferida na mão 
com uma mordida da jovem. O 
crime aconteceu na Vila Toni-
nho, em Rio Preto.

A Polícia Militar fazia patru-
lhamento de rotina pelo bairro, 
quando avistou uma aglomera-
ção. A vítima do roubo tentava 
segurar a jovem. Inicialmente, a 
mulher, disse aos policiais que 
tentava fugir do aposentado que 
estaria tentando abusar dela.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o idoso 
contou que no período da ma-
nhã, a jovem foi até a casa dele 
e pediu dinheiro. Ele disse que 
entregou a ela R$ 20 e que ao 
ir embora, a jovem deixou a bici-
cleta dela em sua casa. No final 
da tarde, ela retornou e pediu 

para usar o banheiro, inclusive 
chegou a sentar no sofá da casa 
da vítima.

A jovem, de acordo com o 
relato do aposentado, pediu 
mais dinheiro e ele se negou 
a dar. Ela, então, passou a ter 
atitude agressiva e tentou pegar 
o dinheiro que ele tinha no bolso 
da bermuda. O idoso colocou a 
mão sob a roupa para evitar que 
ela pegasse o dinheiro, neste 
momento, a jovem mordeu sua 
mão e conseguiu pegar os R$ 
700.

À PM, ela disse que não ha-
via roubado e pediu para usar o 
banheiro, quando foi informada 
que uma policial feminina iria 
ser chamada para revistá-la. 
Então a jovem retirou o dinheiro 
de dentro da calcinha e entre-
gou à polícia.

Encaminhada à Central de 
Flagrantes, a jovem foi presa 
por roubo, permanecendo a 
disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

77 ANOS

Guilherme foi encontrado dentro de casa já sem vida
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Ajudante é detido de moto 
embriagado e sem CNH

Um ajudante de 34 anos 
foi preso pela Polícia Militar ao 
pilotar uma moto sob efeito de 
bebida alcoólica e sem CNH 
(Carteira Nacional de Habilita-
ção). O flagrante aconteceu no 
final da tarde deste domingo 
(13).

A PM fazia patrulhamento 
de rotina quando avistou um 
motociclista em atitude sus-
peita e fez a abordagem. O 
motociclista, então, desobe-
deceu a ordem de parada e 
iniciou fuga por cerca de um 
quilômetro. Em seguida, ele 
abandonou o veículo e saiu 
correndo por aproximadamen-
te 150 metros e se escondeu 
em um matagal.

Segundo o boletim de ocor-

rência, o suspeito foi detido e 
disse aos policiais que fugiu 
por não ser habilitado para 
dirigir e porque havia ingerido 
bebida alcoólica. Ele aceitou 
fazer o teste do bafômetro, que 
apontou 0,60 miligrama de 
álcool por litro de ar expelido.

Encaminhado a Central de 
Flagrantes, o ajudante permi-
tiu a retirada de sangue para 
o exame para a contraprova 
de embriaguez. Ele sofreu 
pequenos ferimentos ao pular 
da moto durante a fuga e foi 
encaminhado para atendimen-
to médico à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Tangará.

O caso foi registrado por 
embriaguez ao volante, dirigir 
sem permissão ou habilitação 
e trafegar em velocidade in-
compatível, será encaminhado 
ao 3° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

TENTOU FUGIR

Cláudio LAHOS
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Mulheres nasceram com 
dom da sedução

Pensando no poder da sedução para melhorar os relaciona-
mentos ,a autoestima feminina e sua sexualidade resolvi dividir 
com minhas leituras mulheres alguns segredinhos infalíveis.

Seduzir é uma arte, mas alguns truques podem ajudá-la a 
conquistar de vez aquele cara que há meses ensaia uma apro-
ximação. Por outro lado, se vocês estão juntos há muito tempo 
algumas atitudes podem ser interessantes para apimentar a 
relação. Para ajudá-la nesta ‘ separei algumas dicas básicas 
que garantem o sucesso da conquista. Não esqueça de me 
seguir nas redes sociais;

Seja doce – Potencialize o que há de bom em você. Mas 
não pense apenas no exterior, ouça.

Atrair – Seja natural! Não tente ser alguém que você não é 
e outras formas legais de conquista, como uma boa troca de 
olhares, uma cruzada de pernas ou um sorriso bem simpático.

Mistério – Não pense que ser a mulher mais misteriosa do 
mundo é bacana, porém, nos primeiros encontros, mantenha 
esse clima de suspense. Não conte sobre sua vida desde 
infância.

Lingerie certeira – Esse também é um detalhe importante 
na hora da sedução. Imagine sair com aquele homem lindo e 
ele estar com uma cueca velha, furada e enorme.

Como Seduzir seu parceiro vê virar a cabeça dele

Jogue verde – Se você está em uma festa, caminhe até 
ele e sussurre algo em seu ouvido como: “eu estou vestindo 
uma calcinha nova esta noite”. Em seguida, mantenha certa 
distância.

Autoconfiança – Se estiver insegura com você mesma, 
talvez essa não seja a melhor hora para tentar conquistar um 
homem. Ter autoconfiança é fundamental, pois qualquer um 
percebe quando há algo de errado entre você e o seu interior.

Surpreenda – Quando ele estiver ocupado em outro canto 
da casa, desligue todas as luzes tire a roupa, coloque um par 
de sapatos altos, e use uma vela como luz. O brilho suave vai 
destacar todas suas curvas.

Para seduzir o homem que já está com você:

Banho provocante – Junte-se a ele no chuveiro vestindo 
uma camiseta branca e nada mais.

Compras – Leve-o para comprar lingerie com você. O fato 
de que ele não pode tocá-la enquanto você experimenta vai 
deixá-lo com mais vontade.

No salto – Prepare o jantar em uma saia lápis apertada, 
saltos altos, e uma blusa sexy com sutiã preto por baixo. Não 
deixe que ele a toque até depois do jantar.

Acessórios provocantes – Vá para a cama uma noite 
vestindo meias sensuais até a coxa e nada mais.

Use o celular – Enquanto vocês dois estão no trabalho, 
envie uma mensagem de texto a ele com uma foto sensual 
de suas pernas ou mande para ele algo como: “eu preparei 
uma surpresa para você esta noite.”

Provoque – Enquanto você estiver se preparando para o 
trabalho de manhã, passeie pelo quarto com seu sutiã, calci-
nha e sapatos de salto.

Dite regras – Durante as preliminares, informe que ele não 
pode usar as mãos. Ele vai ficar mais excitado.

Aproveite todos os momentos de sua vida ,nunca é tarde 
para ser feliz.

Beijos até a próxima!

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora 
do projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto 
de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e 
Libertação).

SERVIÇO

Campanha em estradas 
incentiva doação de órgãos

Em parceria com a Agên-
cia de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp), a AB 
Triângulo do Sol está apoian-
do a campanha Setembro 
Verde, iniciativa que ressalta 
a importância de doar órgãos 
e avisar a família quando se 
escolhe ser um doador. Du-
rante este mês, os letreiros 
eletrônicos da concessionária 

exibem a mensagem “Doe 
órgãos, salve vidas. Avise 
sua família”, com o intuito 
de despertar o interesse dos 
usuários das rodovias para o 
tema.

Avisar os familiares sobre a 
intenção de ser um doador de 
órgão é essencial, já que no 
Brasil não há necessidade de 
documentar essa condição. 
Podem ser doados órgãos 
como rins, coração, pulmões, 

Da REDAÇÃO fígado, pâncreas e também 
tecidos, como ossos, ten-
dões, pele, córneas e válvulas 
cardíacas. Um único doador 
pode salvar várias vidas. De 
acordo com a Associação 
Brasileira de Transplante de 
Órgãos (ABTO), atualmente, 
cerca de 40% das famílias se 
recusam a doar os órgãos de 
parentes, já que não foram 
comunicadas sobre a inten-
ção anteriormente.

Divulgação

SETEMBRO VERDE

Rio Preto confirma mais 49 casos, 
7 óbitos e tendência de  queda

A Secretária de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município 
nesta segunda-feira (14). 
Foram 49 novos casos con-
firmados, sendo cinco por 
teste sorológico (infecção 
antiga) e 44 por teste RT-PCR 
(Infecção recente). No total, 
são 19.566 casos da doença 
desde o início da pandemia, 
sendo que 2.057 foram em 
profissionais da saúde. A ci-
dade ainda chegou a marca 
de 70.424 testes realizados.

O município também con-
tabilizou sete óbitos, totalizan-
do 534 mortes pelo coronaví-
rus. A taxa de letalidade é de 
2,7%. Durante o fim de se-
mana, foram registrados 337 
pacientes curados, chegando 
16.639 altas hospitalares. O 
coeficiente de incidência é de 
4.247 casos para cada 100 
mil habitantes.

Rio Preto ainda voltou a 
registrar queda nos números 
de internações por síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG), com 295 pacientes 
internados, sendo 110 por 
UTI e 185 na enfermaria. Na 
Santa Casa, a ocupação em 
leitos de UTI é de 63%, com 
30 pacientes. Já no Hospital 
de Base que atende toda a 
região, são 214 internações, 
com 107 na UTI.

Queda - O Governador 
João Doria anunciou nesta 
segunda-feira (14) uma re-
dução consistente de todos 
os indicadores de evolução 
da pandemia no estado de 
São Paulo. A média diária de 
mortes provocadas pelo co-
ronavírus está em queda pela 

na última semana epidemioló-
gica, entre 6 e 12 de setembro, 
ficou em 179 casos. Houve 
redução de 8,7% em relação 
ao período imediatamente 
anterior, de 30 de agosto a 5 
de setembro. A média atual de 
óbitos por coronavírus também 
é a menor verificada desde 
meados de maio.

A média diária de interna-
ções em todo o estado tam-
bém teve redução pela quinta 
semana seguida, com 1.303 
registros, 8,2% a menos do 
que o verificado no período 
imediatamente anterior.

A média estadual de hospi-
talizações em decorrência da 
pandemia também é a mais 
baixa das últimas 18 semanas, 
o que permitiu que a taxa de 
ocupação de leitos de UTI para 
pacientes graves com corona-
vírus caísse a 51,1%. Este é o 
menor índice desde o início da 
pandemia, em março.

Os dados também apontam 
queda robusta de 27,2% na 
média diária de novos casos 
confirmados de COVID-19 em 
São Paulo. Foram registradas, 
em média, 5.372 infecções 
diária por coronavírus entre 6 
e 12 de setembro, ante 7.380 
na semana epidemiológica 
anterior. É a quarta semana 
seguida em que o contágio 
mostra refreamento em todo 
o estado.

Vinicius LIMA

COVID-19 

Ivan Feitosa/ SMCS

19% agendam mas não levam 
animais para castração

A primeira etapa da cas-
tração em massa foi realizada 
entre os dias 8 e 13 de setem-
bro e atendeu 1.006 animais, 
sendo 665 cães e 341 gatos. 
A ação contabilizou 194 fal-
tas, ou seja, 19,2% dos donos 
de animais cadastrados não 
apareceram para realizar o 
serviço.

Para a diretoria do Bem-
-Estar Animal (Dibea), respon-
sável pela ação, o número é 
elevado. “Esperávamos um 
número menor de faltas, 
pois todas as castrações fo-
ram previamente agendadas. 
Quem não compareceu e ain-
da quiser castrar seu animal, 
deve entrar na fila das castra-
ções realizadas pelo Centro de 
Zoonoses”, afirmou a diretora 
Karol Prado.

Esta etapa da castração 
em massa foi realizada no 
CEU das Artes, no bairro Nova 
Esperança, para animais de 
famílias que vivem nas áreas 
de abrangência do Nova Es-
perança e Santo Antônio. A 
próxima etapa está prevista 
para outubro.

A ação faz parte do pla-
no de proteção e bem-estar 
animal proposta pela Admi-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Serviço de castração
teve 19% de desistência 
sem aviso

D
ivulgação

nistração Municipal no plano 
de metas, assim como no de-
senvolvimento das diretrizes 
propostas pela Diretoria de 
Bem-Estar Animal, no Plano 
Plurianual da Saúde (2018-
2021). O investimento para 
a castração em massa é de 
R$ 638 mil, com recursos do 

município.
Para realizar a castração 

em massa, a Diretoria do 
Bem-Estar Animal organizou 
uma lista de cadastros no mês 
de julho para os interessados 
residentes das áreas escolhi-
das. Foram 2.883 cadastros 
recebidos.

quinta semana consecutiva 
e chega ao menor patamar 
desde o final de maio.

“São Paulo conclui a quinta 
semana consecutiva em queda 
de óbitos pela primeira vez 
desde o início da pandemia, 
em março deste ano”, afirmou 
Doria.

Setembro Verde- O 
Dia Nacional de Doação 
de Órgãos é celebrado em 
27 de setembro, por isso, 
o mês foi escolhido para 
incentivar e conscientizar 
sobre a importante atitude. 
A cor verde foi eleita como 
a melhor para ilustrar a 
causa, pois representa a 
área da saúde e simboliza 
também a esperança e a 
liberdade. 
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Editais de
PROCLAMAS

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. RENATO CESAR GARCIA e KELI CRISTINA 
ALONSO DORNELAS, sendo ELE fi lho de PAULO CESAR 
GARCIA e de ANA MARIA FARIA e ELA fi lha de ANTONIO 
DORNELAS e de ISOLINA DA SILVA DORNELAS;

2. RAFAEL TEODORO DE OLIVEIRA e JÉSSICA 
TAMANAHA BERNARDO, sendo ELE fi lho de MARCOS 
ANTONIO DE OLIVEIRA e de SANDRA REGINA TEODORO 
DE OLIVEIRA e ELA fi lha de BENEDITO SILVA BERNARDO 
e de ARIANE TAMANAHA BERNARDO;

3. ALESSANDRO SOARES SANTOS JUNIOR e SA-
RAH QUÈREN EVANGELISTA GOMES, sendo ELE fi lho de 
ALESSANDRO SOARES SANTOS e de MIDIÃ DE SOUZA 
SANTOS e ELA fi lha de ELIZEU RIBEIRO GOMES e de IVO-
NETE EVANGELISTA DOS SANTOS GOMES;

4. OTAVIO DE ROSSI e LUZIA ROMANO, sendo ELE 
fi lho de ANTONIO DE ROSSI e de IZAURA DORICI DE ROS-
SI e ELA fi lha de ADELAIDE ROMANO;

5. GABRIEL HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DOS SAN-
TOS e PRISCILA CRISTINA BORGES, sendo ELE fi lho de 
GILBERTO VITAL DOS SANTOS e de JANICE SANTOS DA 
CONCEIÇÃO e ela fi lha de WILSON DE CERQUEIRA BOR-
GES e de CLEONICE BERALDO DE LIMA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/09/2020.

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

1. ANIZIO NORATO MACHADO e NADIR GONÇAL-
VES CHAGAS, sendo ELE fi lho de JOSÉ NORATO MACHA-
DO e de ANEZIA BENEDITA DE JESUS e ELA fi lha de JOSÉ 
GONÇALVES ORTIZ e de MARIANA GONÇALVES CHA-
GAS;

2. FABRICIO HENRIQUE DATORRE e SIMONE HOVA 
GARCIA, sendo ELE fi lho de LUIZ DATORRE e de BENEDI-
TA OLENIR FERREIRA DATORRE e ELA fi lha de CARME-

LINDO GARCIA e de KIMIÊ AIDA HOVA GARCIA;

3. BRUNO CRISTIANO STOPPA e LARISSA MIN
GHIN PIRES, sendo ELE fi lho de JULIANO STOPPA e de 
GERALDA ROSA FERREIRA STOPPA e ELA fi lha de EDVAN 
ANTONIO PIRES e de MARIA LUCIA MARQUES MINGHIN 
PIRES;

4. WENDSON BEZERRA GOMES DA SILVA e ANGE-
LINA DA SILVA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de WELLIN-
GTON GOMES DA SILVA e de ELIANE BEZERRA GOMES 
DA SILVA e ELA fi lha de CARLOS FRANCELINO DOS SAN-
TOS e de ANGELA MARIA DA SILVA;

5. CLEBER ANTONIO CHIAVELLI e LARA KAROL-
LEN FERREIRA, sendo ELE residente e domiciliado no 2º 
Subdistrito desta cidade, fi lho de VALTER ANTONIO CHIA-
VELLI e de ELIZABETH DE FÁTMA OLIVEIRA CHIAVELLI e 
ELA fi lha de CARLOS EDUARDO FERREIRA e de MARLE-
TE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA;

6. SINVAL VIEIRA NETO e BRUNA REGIANI FERREI-
RA, sendo ELE fi lho de SINVAL VIEIRA JUNIOR e de JANE 
DOMINGUES VIEIRA e ELA fi lha de MARCIO FERREIRA e 
de ALCIONE REGIANI FERREIRA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 14/09/2020.

TROCA DE COMANDO

Jacaré demite técnico a quatro 
rodas do final e efetiva auxiliar

O Rio Preto anunciou neste 
domingo (13) em suas redes 
sociais a demissão do técni-
co Carlos Rossi. Após uma 
reunião com o presidente do 
Jacaré, José Eduardo Rodri-
gues, houve um acordo entre 
as partes e o treinador não 
comandará a equipes nas úl-
timas quatro rodadas da série 
A3 do Campeonato Paulista. 
O auxiliar-técnico Ivan Canela 
será o substituto.

Rossi chegou ao Rio Preto 
no começo de março e co-
mandou a equipe em apenas 
dois jogos. Na estreia, ele 
conseguiu a vitória por um 
a zero contra o Desportivo 
Brasil e na sequência sofreu o 
revés por dois a zero contra o 
Grêmio Osasco. Depois disso, 
a competição foi paralisada 
devido a pandemia do coro-
navírus.

Canela será o quarto trei-
nador do esmeraldino na 
temporada, que além de 
Rossi, teve Régis Angeli e João 
Santos. O novo técnico che-
gou a comandar a equipe na 
9ª rodada, durante o empate 
por um a um contra o Marília 
fora de casa. Como treinador 
efetivado, Canela dirigiu em 
2016, o Grêmio Catanduven-
se, na Série A2.

Constam ainda no seu cur-
rículo, como preparador físico, 
passagens pelo Barretos, São 
Carlos, Santacruzense, Pau-
lista de Jundiaí, Internacional 
de Bebedouro, entre outros 
clubes. Em 2016, ele também 
esteve nas Olimpíadas no Rio 
de Janeiro como preparador 
de atletismo da Seleção Bra-
sileira.

O Rio Preto volta a cam-
po nesta sexta-feira (18), às 
15h, contra o Capivariano no 
estádio Anísio Haddad. Assim 
como em outros campeona-
tos, o jogo não contará com 
a presença do público e será 
transmitido na internet pela 
plataforma Mycujoo. O Jacaré 
está na 9ª posição, um ponto 
atrás do Desportivo Brasil. As 
oito melhores equipes avan-
çam para o mata-mata.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Müller Merlotto SILVA

O novo técnico 
chegou a comandar 

a equipe na 9ª 
rodada, durante o 
empate por um a 

um contra o Marília 
fora de casa

ESPORTE E LAZER Sesc inicia retomada gradual 
de atividades nesta terça-feira

Com a consolidação de 
Rio Preto na fase amarela 
do plano São Paulo, o Sesc 
anunciou que retomará 
gradativamente algumas 
atividades ofertadas na 
unidade a partir desta ter-
ça-feira (15). As visitas 
espontâneas às unidades 
continuam suspensas, por 
ora e o acesso será restrito 
a frequentadores inscritos 
nas atividades físicas.

Neste primeiro momen-
to, funcionará em Rio Preto 
apenas a Ginástica Multi-
funcional (GMF). A atividade 
é composta de aulas como 
condicionamento físico, 
alongamento, exercícios in-
tegrados e aulas em grupo. 
Neste momento, o formato 
das aulas contempla ape-
nas atividades individuali-
zadas, em atendimento aos 

protocolos vigentes durante 
a pandemia.

Os alunos que retoma-
rem as atividades físicas 
deverão sempre fazer o uso 
de máscara de proteção, 
inclusive durante a prática. 
O Sesc também não rece-
berá novos inscritos para as 
modalidades e o número de 
alunos por turma será redu-
zido, para garantir o distan-
ciamento físico. Os alunos 
matriculados receberão as 
orientações necessárias 
para suas consultas e aulas 
por meio de contato telefô-
nico, e-mail ou SMS.

As atividades no Sesc 
de Rio Preto serão de terça 
a sexta, das 17h às 21h. 
As aulas serão feitas por 
no máximo 20 alunos por 
horário, tendo um intervalo 
de 30 minutos entre uma 
turma e outra para a rea-
lização da higienização do 

Vinicius LIMA 

Sesc retoma atividades nesta terça-feira

espaço.
Nesse primeiro momen-

to não haverá cobrança de 
mensalidades, mas a atu-
alização do exame clínico 
que habilita o aluno para 
a prática de atividades físi-
cas será exigida. Alunos já 
inscritos, cuja Credencial 
expirou, terão sua valida-
de prorrogada até 31 de 
outubro. Para consultar a 
validade da Credencial, o 
Sesc disponibilizou, gratui-
tamente, o aplicativo Cre-
dencial Sesc SP, que pode 
ser baixado no Google Play 
e App Store.

Para agendar um ho-
rário, os alunos deverão 
acessar a Central de Rela-
cionamento Digital do Sesc 
São Paulo, pelo link sescsp.
org.br/agendamento em 
que estará disponível a 
grade de atividades de cada 
unidade.

Divulgação
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
322/2020 – PROCESSO Nº 12.796/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares para assistência das unidades de saude do 
municipio de São José do Rio Preto para o combate do 
Covid 19. Secretaria Municipal de Saude. Fica redesignada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 16/09/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
302/2020 – PROCESSO Nº 12.678/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de desfribilador/
cardioversor. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 16/09/2020 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
169/2020 – PROCESSO Nº 11.653/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de prótese, órtese 
e meios auxiliares de locomoção para o CER II. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 16/09/2020 às 
14:30hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
286/2020 – PROCESSO Nº 12.469/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de hortifrutícolas 
para atendimento da secretaria e outros equipamentos pú-
blicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 16/09/2020 às 15:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 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” ATU-
AL ESMERALDO CAROLINO) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 
Recorrente: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO ME, contra 
a decisão que a declarou inabilitada a prosseguir no certame 
licitatório. Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrar-
razões no prazo legal. Fica suspensa “sine die” a sessão de 
abertura das propostas fi nanceiras que estava designada 
para ocorrer no dia 22/09/2020 às 09:30 horas. Oportuna-
mente, 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.  
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° 319/2020, PROCESSO 13.022/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviços de aferição e 
manutenção de cronotacógrafos em atendimento ao Depto. 
de Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. 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° 316/2020, PROCESSO 12.772/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviço de atendimento 
de chamadas técnicas para serviço de instalação de con-
dicionadores de ar nas unidades escolares educacionais. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 29/09/2020, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, 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° 345/2020, PROCESSO 12.922/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de cartuchos e toners para 
impressoras. Secretaria Municipal da Fazenda. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 29/09/2020, 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2020
ATA Nº 0704/20
CONTRATADA: E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 02 – R$16,16; Item 07 – R$4,08; Item 33 – 
R$21,88 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2020
ATA Nº 0705/20
CONTRATADA: TERESINHA CAMARGO EPP
OBJETO: Fornecimento de tapetes sanitizantes  – Valor Uni-
tário – Item 02 – R$149,95 – SME – Sueli Petronilia A. Costa
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2020
ATA Nº 0706/20
CONTRATADA: AMANDA DA FONSECA MORAES BATISTA 
ME
OBJETO: Fornecimento de lanches – Valor Unitário – Item 
01 – R$3,70 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

AVISO DE  DESERTA
LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2020
PROCESSO nº 014/2020
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSU-
MO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS DA 
EMURB
O Sr.Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor Presidente da 
EMURB - Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto (SP), torna público, para conhecimento dos 
interessados que a licitação em epígrafe, programada para 
sua abertura no dia 14 de setembro de 2020 às 09h00min, 
foi considerada DESERTA, em razão da falta de empresas 
interessadas, conforme registrado em ATA de abertura de 
sessão pública.
São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO – ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
Nº 010/2020
OBJETO:- Box nº 21/A – medindo 2,00m² 
PERMISSIONÁRIA:-VIAÇÃO AMARELINHO TRANSP.DE 
PASSAGEIROS LTDA
ATIVIDADE:- Venda de Passagens
PERÍODO:- 10/09/2020 à 09/09/2025
T.P. USO:- R$180,00 (Cento e oitenta reais)
São José do Rio Preto, 10 de Setembro de 2.020.

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 34.494 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020
EXONERA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES, do Cargo em 
Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD.101.2, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, al-
terada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na Coor-
denadoria de Manutenção e Conservação de Vias Públicas 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS, 

nomeado pela Portaria n.º 27.978 de 06 de janeiro de 2017, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.495 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de 
Coordenadoria, publicada pela Portaria nº 34.494 de 08 de 
setembro de 2020, TATIANE FIGUEIRAS DE DEUS, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENA-
DORIA - CD.101.2, lotada na Coordenadoria de Manutenção 
e Conservação de Vias Públicas  da SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SERVIÇOS GERAIS, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 01 de setembro de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.686
DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas de quarentena durante a vigência 
do estado de calamidade pública, no contexto da pandemia 
da COVID-19 para os servidores públicos municipais e dá 
outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;

CONSIDERANDO a classifi cação pela Organização Mundial 
de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do 
novo coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações constantes no Decreto 
do Estado de São Paulo nº 65.141 de 19 de agosto de 2020; 
CONSIDERANDO a atual situação epidemiológica do muni-
cípio;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica autorizado o retorno gradativo do atendimento ao 
público no sistema presencial nos órgãos da administração 
direta e indireta em relação aos serviços que fi caram sus-
pensos por Decretos em decorrência do combate à pande-
mia, obedecendo os seguintes critérios: 
I- Atendimento presencial com agendamento prévio, li-
mitado a 30% da capacidade de atendimento diário, devendo 
priorizar o sistema eletrônico ou outro meio de comunicação, 
quando disponível e possível o acesso pelo usuário.
II- Adoção dos protocolos padrões: uso de máscara, 
higienização das mãos e ambientes, distância de 1,5 m entre 
as pessoas, em caso de espera;
III- Proibição de aglomeração e fi las, sobretudo em 
ambientes em que não seja possível a ventilação natural;
IV- Utilização da cozinha ou refeitório com limitação de 
pessoas e agendamento prévio para as refeições, quando 
possível;
V- Evitar reuniões presenciais. 
Art. 2º Fica mantido e priorizado o sistema de rodízio presen-
cial e teletrabalho para as secretarias que foram autorizadas 
por regulamentação anterior, com continuidade na fi scaliza-
ção da produtividade dos servidores, através do cumprimen-
to de tarefas e prazos.
Art. 3º Fica revogada a suspensão prevista no artigo 19 do 
Decreto Municipal nº 18564/2020, retornando a contagem 
dos prazos processuais na sua integralidade, em relação aos 
processos administrativos disciplinares, sindicâncias admi-
nistrativas e defesa e recursos de estágio probatório.
Parágrafo único: Quando possível as oitivas e as instruções 
processuais deverão priorizar os meios eletrônicos disponí-
veis evitando ao máximo as audiências presenciais. 
Art. 4º Fica revogada a suspensão prevista no artigo 1º do 
Decreto Municipal nº 18.554/2020, do artigo 1º do Decreto 
Municipal nº 18.558/2020 e artigo 17 do Decreto Municipal 
nº 18.564/2020, permitindo que os gestores autorizem a con-
cessão de férias, faltas abonadas, licença-prêmio e folgas 
eleitorais, anteriormente vedadas, dos servidores lotados no 
SEESMT, Defesa Civil,  Guarda Municipal e Secretaria de 
Assistência Social, mediante escala a ser defi nida por cada 
pasta e desde que não afete os serviços prestados à popula-
ção no combate à pandemia do COVID 19.
 Art. 5º Em relação aos profi ssionais lotados ou designados 
para o exercício profi ssional na Secretaria de Saúde, fi ca 
permitido o retorno da concessão das faltas abonadas e 
férias, mediante autorização da chefi a imediata, respeitando 
escala estabelecida pelos Departamentos e obedecendo 
critérios defi nidos pelo Secretário da pasta.
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Parágrafo único: A concessão da falta abonada e férias 
regulamentares fi cam condicionadas aos critérios estabele-
cidos pela Secretaria de Saúde, devendo a chefi a imedia-
ta, responsável pela autorização, dar prosseguimento ao 
pedido de concessão apenas quando não houver prejuízo ao 
serviço público, não podendo em hipótese alguma permitir o 
abono ou as férias quando houver risco de desassistência ao 
usuário, sob pena de apuração de responsabilidade. 
Art. 6º Excepcionalmente, até o término deste exercício, o 
prazo para solicitação da falta abonada fi ca reduzido de 05 
(cinco) para 02 (dois) dias de antecedência.

Art. 7º Fica permitida a contratação de estagiário, exclusiva-
mente em substituição aos estagiários que se encontravam 
contratados e se desligaram da administração direta durante 
o período de vigência o inciso IV do artigo 1º do Decreto 
18.590 de 17 de abril de 2020, que doravante fi ca revogado. 
Art. 8º Ficam revogados a suspensão dos cancelamentos 
prevista no artigo 11 do Decreto nº 18.564 de 24 de março 
de 2020 e o inciso II do artigo 1º do Decreto 18.590 de 17 de 
abril de 2020. 
Art. 9º Ficam os Secretários Municipais, o Procurador Geral 
do Município e os dirigentes das entidades autárquicas e 
empresas municipais autorizados a dispor, mediante re-
solução ou portaria, sobre os critérios e condições para o 
atendimento presencial ao público em serviços e atividades 
não essenciais, desde que respeitem o percentual tratado no 
artigo 1º e os critério de proteção estabelecidos pela Secre-
taria de Saúde e Comitê de Combate ao Covid 19.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 14 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio P O R T A R I A    Nº   

385/2020

 De 14 de Setembro de 2020
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, determina:   
 
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Código de Classifi cação e Tabela de Tem-
poralidade e Destinação de Documentos relativos às ativida-
des-meio e fi m do Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto.
Parágrafo único: O Código de Classifi cação e Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos Relativos às 
atividades-meio e fi m do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de São José do Rio Preto será publicado 
no sítio eletrônico da entidade: www.riopreto.sp.gov.br/riopre-
toprev.
Art. 2º Compete a cada Coordenadoria e Diretoria da entida-
de:
I – orientar e monitorar as unidades que lhe são subordina-
das na aplicação do Código de Classifi cação e Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-
-meio e fi m;
II - analisar, avaliar e selecionar o conjunto de documentos 
produzidos e acumulados em decorrência de duas ativida-
des, de acordo com código de classifi cação, mantendo-os 
pelos prazos de guarda e a destinação fi nal defi nidos na 
tabela de temporalidade e destinação de documentos.
Art. 3º A eliminação de documentos produzidos e recebi-
dos pelo Regime Próprio Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto será realizada de acordo com o 
estabelecido na tabela de temporariedade e destinação dos 
documentos ora aprovada, normas aplicáveis editadas pelo 
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e orientações do 
setor competente da Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 4º Sempre que necessário será realizada a atualização 
do Código de Classifi cação e Tabela de Temporalidade e 
Destinação de Documentos relativos às atividades-meio e 
fi m do Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
São José do Rio Preto.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 14 de setembro de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, arquivada no livro de Portarias da RIOPRE-
TOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 097/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 22/2020 – PROCESSO 34/2020
Contratada: TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 10.10.2020. 
Data da autorização: 09.09.2020.
José Roberto Biroli – Superintendente Interino do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
42/2020 – PROCESSO SICOM 3202/2020
Objeto: Aquisição de 12 CAPS RDO (membrana de excita-
ção) para substituição em sensores/sondas RDO PRO-X, 
atualmente instalados em pontos estratégicos do processo 

de tratamento de esgoto da ETE Rio Preto, utilizados para 
analisar oxigênio dissolvido (OD).
Sessão pública realizada on line no dia 26.08.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora J. C. DA SILVA & CIA LTDA 
para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
42/2020 – PROCESSO SICOM 3202/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 11.09.2020 – José Roberto Biroli – 
Superintendente Interino do SeMAE.
EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
- CONCORRÊNCIA nº 04/2020 – PROC. nº 46/2020
RECORRENTES: EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOM-
BAS E FUNDIDOS EIRELI
           ALTALE INDUSTRIAL E COMERCIO DE BOMBAS E 
FUNDIDOS EIRELLI
RECORRIDAS: TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO. 
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOM-
BAS EIRELI
                            COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Tendo em vista os pareceres da gerência gestora do pro-
cesso e da Diretoria Jurídica os quais acolho e adoto como 
razão de decidir, DOU PROVIMENTO ao recurso da EB IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E FUNDIDOS EIRELI 
a fi m de INABILITAR a TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO. IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
BOMBAS EIRELI. E, considerando que as razões apresen-
tadas de recorrente ALTALE INDUSTRIAL E COMÉRCIO 
DE BOMBAS E FUNDIDOS EIRELLI não foram capazes de 
demonstrar o preenchimento das condições de habilitação 
exigidos NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo a deci-
são da Comissão de Licitações como proferida. S.J.R.Preto, 
11.09.2020 – José Roberto Biroli, Superintendente Interino 
do SeMAE
S. J. Rio Preto 14.09.2020 – José Roberto Biroli – Superin-
tendente Interino do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS n° 19/2020

14 de setembro de 2020.

Dispõe sobre a composição das Comissão Gestora e Comis-
são Gestora Ampliada do Diagnóstico Socioterritorial para 
elaboração do Plano de Contingência do SUAS no Municí-
pio.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, as etapas do planejamento do plano de 
contingência pós- pandemia COVID-19.
RESOLVE:
Artigo 1º – Criar a Comissão Gestora e Comissão Gestora 
Ampliada, responsáveis pela elaboração do Diagnóstico 
Socioterritorial das Regiões de São José do Rio Preto, reali-
zados de modo participativo, que subsidiará a elaboração do 
Plano de Contingência do SUAS no Município.
Artigo 2º – Compete a Comissão Gestora planejar e organi-
zar, com apoio da Comissão Gestora Ampliada, as etapas de 
construção do diagnóstico, pertinentes à elaboração, divul-
gação, execução e monitoramento das ações, bem como a 
compilação dos dados.
Artigo 3º - Nomear para compor a Comissão Gestora os ser-
vidores representando os seguintes departamentos:
I. Gabinete SEMAS
a) Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi;
b) Willian Meque e;
c) Maria Sônia dos Santos Miele.

II. Vigilância Socioassistencial
a) Leonara Ribeiro Fontes e; 
b) Vanessa Gimenez Ferreira.

III. Proteção Social Básica
a) Mariana Puglieri Barboza e; 
b) Tatiane Pires Lacerda.

IV. Proteção Social Especial 
a) Janaína Darli Duarte Simão e;
b) Adriano José Prates.

V. Cadastro Único 
a) Renata Correa Leite de Oliveira e;
b) Maria Cristina Romanelli.

VI. Gestão do Trabalho 
a) Maria Teresa Poiate Villar e;
b)  Cláudia Jaqueline Bortoloto Franco.

Artigo 4º – Compete a Comissão Gestora Ampliada colaborar 
na construção e organização, bem como executar as meto-
dologias para leitura dos dados qualitativos e quantitativos, a 
partir das Regiões de São José do Rio Preto e suas popula-
ções, e participar da elaboração conjunta das interpretações 
e análises para produção de informações nos diagnósticos.
Artigo 5º - Nomear para compor a Comissão Gestora Am-
pliada os servidores e representantes dos seguintes equipa-
mentos, departamentos, secretarias municipais com ações 
intersetoriais, organizações da sociedade civil e órgãos 
colegiados:
I. CRAS Antunes
a) Luciana Fiorotto de Oliveira Lazarim e;
b) Michele Zaupa Janucci Cambui.

II. CRAS Centro
a) Silvana Aparecida Rocha Delfi no e;
b) Juliana Cristiane Ferreira Loureiro.

III. CRAS Cidadania
a) Aline Monttozo da Silva Gallerani e;
b) Paulo Henrique Canhoto Alves.

IV. CRAS Eldorado
a) Marinalva Madela de Brito e;
b) Virgínia Menezes Matiolli.

V. CRAS Jardim Belo Horizonte
a) Cristiane Camargo de Oliveira Brito e;
b) Maria Angélica Nunes.

VI. CRAS João Paulo II
a) Fernanda dos Santos e;
b) Tatiani Rosendo.

VII. CRAS Lealdade e Amizade
a) Cristiane de Fátima Poltronieri e;
b) Bruna Souza Prado.

VIII. CRAS Novo Mundo
a) Débora Cristina Garcia Lourenço e;
b) Maria Eduarda Pereira da Cunha.

IX. CRAS Santo Antônio
a) Eliana Cristina Lechado Guizzi e;
b) Bruna Simões Benetti.

X. CRAS São Deocleciano
a) Raquel Cristina Garcia e;
b) Leidiane Dias Marques.

XI. CRAS Schmitt
a) Edimara Carrasco e;
b) Rafaela Yepes Moro.

XII. CRAS Solo Sagrado
a) Tatiane Pires Lacerda e;
b) Ethel De Souza Andrade.

XIII. CRAS Vila Toninho
a) Élida Cristina dos Santos e;
b) Tamyres Cirqueira dos Santos.

XIV. CCI
a) Silvia Regina Ribeiro Silveira

XV. CCF
a) Paula Gabriela Batista

XVI. CCJ
a) Áurea de Amorim Fransóia.

XVII. CREAS 1
a) Kleber Mascarenhas Navas e;
b) Pammella Barbosa Galdino.

XVIII. CREAS 2
a) Patrícia Maura Quatti e;
b) Lucimara Perpétua dos Santos Benatti.

XIX. Centro Pop
a) Adriano José Prates e;
b) Danielly Pereira de Paiva da Silva.

XX. Departamento de Proteção Social Básica
a) Camila Ferreira de Moraes Borin.

XXI. Departamento de Proteção Social Especial
a) Jucielly Garcia Queiroz.

XXII. Secretaria Municipal de Saúde
a) Amena Alcântara Ferraz Cury.

XXIII. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
a) Claudineia de Fátima Romanzini Delfi no.

XXIV. Organizações da Sociedade Civil (com parcerias)
a) Ricardo Augusto Diogo Sanches e
b) Edna Cristina de Oliveira Thomé de Souza.

XXV. Conselho Municipal de Assistência Social
a) Rozinéia da Graça Alves Vasques.

XXVI. Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
a) Paulo Esteves.

XXVII. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Ado-
lescente
a) Ana Paula Madlum.
XXVIII. Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS
a) Letícia Nascimento Silva.

Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas disposições em contrário.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 
 

      SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA 
PORTARIA SMTTS/Nº 28/2020 

                      Dispõe sobre a designação de agente de trânsito.  
O Engº Amaury Hernandes, 
Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no uso 
de suas atribuições legais, etc. 

 
RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio firmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito de sua competência no município de 
São José do Rio Preto, os seguintes policiais militares, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I-0242/200/20 
expedido pelo respectivo Comandante. 
- Cabo PM Cleverson Wrasek Galardo, RE: 924330-5; e 
- Cabo PM Giovani Campos Andreazzi, RE: 105471-6. 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 03 de setembro de 2020.  
                 Registre-se; 
                            Publique-se; 
                                        Cumpra-se. 
                                         

                                                                      São José do Rio Preto, 11 de setembro de 2020. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

São José do Rio Preto, 15 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADRIANO VEICULOS RIO PRETO EIRELI EPP 01854/20 AIF-L-C 000104 
APARECIDA REGIANE FERREIRA 22704126801 01861/20 AIF-P-C 000189 
CASA DE REPOUSO R J CASTELO RESIDENCIA ASSISTIDA PARA 
IDOSOS LTDA 01863/20 AIF-S-V 000059 

CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
RODELO LTDA EPP 01860/20 AIF-P-C 000188 

CEULIUDE CARNEIRO FERREIRA 44037708272 01857/20 AIF-S-F 000119 
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 01848/20 AIF-S-H 000186 
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 01849/20 AIF-S-H 000187 
CRITEC INOX COMERCIOEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME 01852/20 AIF-A-S 000102 
D PET & UD COMERCIAL LTDA ME 01862/20 AIF-P-C 000191 
DIVA MELON ROMERO 01842/20 AIF-P-F 000087 
ELEMAR OLIVIO SOSSMEIER POMMERINNG 01859/20 AIF-P-C 000190 
ELIZANDRA DE SOUZA SILVA 25131829879 01855/20 AIF-S-F 000120 
EVITA ELVIS DUZI ME 01865/20 AIF-P-H 000069 
FABIO HENRIQUE CORTEZ DAMASCENO 01843/20 AIF-P-F 000088 
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01870/20 AIF-P-C 000192 
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01869/20 AIF-S-H 000190 
KARINA MASSUIA TOTOLI ME 01845/20 AIF-A-LF 000146 
LUZIA SOLANGE REGOVICH 01804/20 AIF-P-A 000136 
MANCINI AUTOMOVEIS LTDA 01851/20 AIF-P-H 000067 
MERCEARIA MOREIRA RIO PRETO EIRELI 01856/20 AIF-S-F 000118 
O D CANADA CONTABILIDADE EIRELI ME 01846/20 AIF-A-S 000101 
PADARIA E CONFEITARIA FUSCALDO & JULIANO LTDA ME 01853/20 AIF-A-LF 000147 
PEDRO PAULO PELICER 28492687800 01858/20 AIF-P-C 000187 
REDENTORA CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A 01844/20 AIF-L-C 000103 
SHIRTESEG CORRETORA DE SEGUROS ADMINISTRADORA E 
CONSULTORIA LTDA 01841/20 AIF-L-C 000105 

STILO RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP 01847/20 AIF-P-H 000066 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01867/20 AIF-S-H 000188 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01868/20 AIF-S-H 000189 
TAMBELLINI DE OLIVEIRA COSMETICOS LTDA ME 01850/20 AIF-P-H 000068 
VANESSA R DOS SANTOS SALAO DE CABELEREIRO LTDA ME 01864/20 AIF-L-C 000106 
VC COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA 01866/20 AIF-L-C 000107 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 

ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 
CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. LETICIA ESGOTTI PELICER MÁQUINAS 3690600 2020000204433 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 14 DE SETEMBRO DE 2020.    

  MARCO AURÉLIO BELENTANI DE CARVALHO 
Assistente Fazendário - Departamento de Tributos Mobiliários/SEMFAZ 
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CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 076/2020, Ata de Registro de Preço nº 030/2020, objeto do Processo Licitatório nº 084/2020. TIPO: Menor preço global. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a o registro de preços de aquisição madeiras para manutenção e reparos em vias e setores do 
Município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 07 de outubro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 15/09/2020, das 08:00 horas às 
17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 14/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n. 075/2020, Ata de Registro de Preço 
n. 029/2020, objeto do Processo Licitatório n. 083/2020. TIPO: Menor preço global.OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para futuras 
aquisições de medicamentos não padronizados para o Departamento de Saúde Municipal, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao 
presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de outubro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 
15/09/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com 
sede na Avenida Abrahão José de Lima, n. 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 14/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
7ª VARA CÍVEL
Rua Abdo Muanis,  991, 2º andar, salas 202, 204 e 206, Nova Redentora -
CEP 15090-140, Fone: (17) 3227-9508, São José do Rio Preto-SP - E-
mail: riopreto7cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1062407-87.2016.8.26.0576
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
Requerente: Wagner do Carmo Orlandi
Requerido: Flavio de Mello Silveira e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1062407-87.2016.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) FLAVIO DE MELLO SILVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG
27.338.094-1, CPF 184.495.688-11, com endereço à Rua Capitao Joao Gomide, 271, Vila Aurora,
CEP 15014-320, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Wagner do Carmo Orlandi, alegando em síntese: A presente demanda
tem por objetivo a execução da quantia de R$ 3.250,49, atualizada até nov/16, conforme planilha
apresentada nos autos, inerente ao Contrato de Locação do imóvel localizado na Av.De Maio, nº
2085, nesta, firmado com AUCADECIR FERNANDES DA SILVEIRA do qual é fiador,
referente aos dias de aluguel vencido em 11/05/15, e energia elétrica,vencida em 25/05/15, não
pagos. A inicial foi aditada para incluir os herdeiros do falecido AUCADECIR FERNANDES DA
SILVA no polo passivo da ação: FLAVIO DE MELO SILVEIRA, ELIEZER DE MELLO
SILVEIRA e LUCIENE DE MELLO SILVEIRA. Encontrando-se o réu FLAVIO DE MELO
SILVEIRA em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da
dívida no valor acima especificado, atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescida dos
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(s) executado(s) efetue(m) o pagamento no
prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do
Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, o(s) executado(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar o
restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido
em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das
parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o
vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código
de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art.
916, § 6º, do Código de Processo Civil). Não efetuado o pagamento, nem o parcelamento,
proceder-se-á, de imediato à Penhora e Avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação
da dívida, lavrando-se o competente auto, intimando-se o(s) executado(s) de tais atos e
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
7ª VARA CÍVEL
Rua Abdo Muanis,  991, 2º andar, salas 202, 204 e 206, Nova Redentora -
CEP 15090-140, Fone: (17) 3227-9508, São José do Rio Preto-SP - E-
mail: riopreto7cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

efetivando-se o depósito na forma da lei. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o(s) réu(s)
será(ão) considerado(s) revel(is), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São José do Rio Preto, aos 21 de julho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Pérola do Dia

A-10 SOCIALSão José do Rio Preto, terça-feira
15 de setembro de 2020 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira
de 2020

Roberto
 Toledo

CUIDADO AO COMPARTILHAR SUAS DORES COM ALGUÉM. TEM PESSOAS QUE SE 
PREOCUPAM COM VOCÊ, E TEM PESSOAS QUE SÓ QUEREM SABER O QUE ESTÁ TE 
FAZENDO INFELIZ PARA A FELICIDADE DELAS. Sorria, beba muita água e seja 

feliz!

PAULINHO Bergamaschi 
e Sandra Regina retornaram 
da cidade praiana de Cara-
guatatuba com sua possante 
moto, onde passaram o fi nal 
de semana prolongado de 7 
de setembro, curtindo muito 
sol e mar.

NADIM CURY, provedor da 
Santa Casa de Misericórdia 
participou ontem da reunião 
da diretoria da Associação 
Comercial e Empresarial, a 
convite do presidente Kelvin 
Kaiser para anunciar a LIVE da 
dupla Gian e Giovani, marcada 
para o dia 19, com destinação 
de recursos para o hospital.

VINÍCIUS DIAS, empresário, 
e Raphaela Vetorasso Fauaz 
Dias, grávidos pela primeira 
vez, curtiram muito o feriado 
de 7 de setembro com os fami-
liares dela, em Condomínio na 
Enseada Azul, em Fronteira.

TUCA MUANIS, ao lado 
do marido Moises Camargo, 
ganhou idade nova ontem, re-
cebendo cumprimentos de sua 
legião de amigos e familiares. 
Parabéns!

LUCAS CANALLE, ao lado 
de sua namorada, passou 
semaninha em Campos do 
Jordão, considerada a Suiça 
Brasileira, que é conhecida 
pelas temperaturas amenas, 
mesmo nos dias mais quentes.

OSMAIR GUARESCHI, em-
presário, levou um tremendo 
susto, quando viu sua fazenda 
sendo invadida pelo fogo na úl-
tima quinta-feira. Precisou tirar 
correndo seus gados do pasto. 
Foi um corre-corre danado.

MEUS SENTIMENTOS aos 
familiares do médico Sírio 
Hassem Sobrinho Hassem, 
cardiologista pediatra e profes-
sor, que faleceu no domingo. 
Mais uma vida tirada pela 
Covid-19.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bruno e Rafaela 
A empresária e pecuarista 
Rosemeire (Rose) de Cássia 
Valêncio Costa e João Carlos 
Teixeira Costa vão ser avós pela 
primeira vez. Seu filho, Bruno 
Valêncio e Rafaela (Rafa) Siriani 
Valêncio estão grávidos, e o 
bebê nascerá em maio de 2021. 
Sandra Gonçalves de Souza 
Siriani e Edson Minoti Siriani, 
vão ser avós pela segunda vez. 
É só alegria para os familiares.   

Tel. (17) 3233-4888

Empório Santa 
Martha
Fernanda Azevedo Pereira 
Marques Santana inaugurou 
uma loja no instagram, uma 
pequena homenagem para 
a saudosa mãe dela, Martha 
Azevedo Pereira Marques, 
a empresa Empório Santa 
Martha - Cozinha Artesanal 
- Delivery, a primeira em Rio 
Preto. São produtos artesanais, 
aromas, delicadezas, sons, 
cores e sabores. Fernanda 
aprendeu a cozinhar com a 
sua avó Dona Josephina, na 
Fazenda Água Doce, aos 7 
anos. Vale à pena conferir 
as delícias. Mais detalhes 
@empor iosantamartha e 
#riquezasdanossaterra

DiáriodoBob
Quem avisa amigo é. Há quanto tempo esta coluna vinha in-

sinuando sobre a desistência de Renato Pupo em ser o candidato 
a prefeito pelo PSDB? Quem acompanha nossas publicações 
deve se lembrar das observações que fizemos, principalmente da 
falta de dinheiro e da coragem do partido e de seus dirigentes, 
principalmente do atual presidente Manoel Gonçalves, que, ra-
dicado em Ribeirão Preto, dialogou muito pouco com os partidos 
para formar um arco de coligação. Beto Perosa, que, em vão, 
tentou de tudo: desde se aproximar do MDB para apoiar Edinho 
Araújo até ir em busca do apoio de Valdomiro Lopes. O próprio 
pré-candidato Renato Pupo duvidada que chegasse ao fim, já 
que tinha em mente a possibilidade de perder sua vaga na Câ-
mara, tida como certa pelos seus eleitores. Porém, toda essa 
situação não é nada perto da ira dos candidatos da chapa tucana 
à vereança. O desgaste que a desistência de Pupo de concorrer à 
prefeitura para voltar a disputar uma cadeira do legislativo deixou 
alguns “bicudos” loucos da vida. Quem já tinha comprado o 
terno para a posse já está pensando em devolver o paletó ou 
trocá-lo por frutas natalinas, sem a certeza se terá um bom Natal. 
A reação mais forte (e isso já se anunciava) foi do candidato Cesar 
Gelsi que, decepcionado com a inversão de valores, demonstrou 
sua ira em recado contundente pelas redes sociais. A volta de 
Pupo ao vestiário obrigou o locutor plantonista, que transmitia a 
porfia, a anunciar a saída estratégica do titular em campo para 
a entrada do reserva Denilson Marzochi para reforçar o time. 
Só que os que assistem ao jogo ainda não descobriram se o 
técnico vai colocá-lo no ataque ou na defesa. Quem conhece 
o substituto aposta que ele vai jogar como atacante e promete 
soltar sua caixa de ferramentas pesadas, usando de vez em 
quando o dicionário de boas maneiras. Ponto e basta!

Enseada Azul 1
Célia Vetorasso Fauaz preferiu 
passar o feriado prolongado 
de 7 de setembro em sua 
bonita casa de veraneio no 
Condomínio Enseada Azul 1, 
em Fronteira.  Levou toda 
a família, inclusive sua filha 
Angelica, genro e neto que 
vieram de São Paulo, com 
direito a passeios de Jet Ski, 
lancha, brisa fresca e sol, entre 
outros divertimentos, além de 
comes e bebes.    

Mirella 
Mahfuz 
arrasa no 
visual para a 
chegada da 
primavera 

Catarina chegando
Gráv i dos ,  o  emp resá r i o 
Edmarzinho Gubolin Rocha 
e Nayara Faitarone Rocha 
estão nos preparativos para o 
nascimento da filha primogênita 
Catarina, herdeira do casal. As 
avós, Neide Gubolin Rocha vai 
ganhar mais uma neta, e Edna 
Cruz Faitarone será a primeira 
netinha. É só alegria para os 
familiares.

Inauguração
Os empresár ios  N ico le 
Sarantopoulos e Claudio 
Adriani, de Ribeirão Preto, 
i naugu ram na  p róx ima 
sexta-feira, 18, a primeira 
clínica da Lilly Estética em 
Rio Preto. Serviço de mini 
buffet com espumante e 
doces fit serão servidos a 
convidados e clientes ao 
longo de todo o dia, no 
Shopping Iguatemi, onde a 
unidade está instalada.

henriforne@gmail.com

O futuro médico Leonardo (Léo) Caran 
assumiu idade nova ontem. Aquele 

abraço!  

Thaissa Bassitt, sempre elegante, 
ganhou idade nova ontem, dia 14, 

juntinha do love Kelvin Kaiser. 
Parabéns!


