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Uchôa 
começa 
racionar 

água
Pág. A3

GOVERNADOR João Doria esteve ontem em Rio Preto para inaugurar delegacias e anunciou 
que vai comprar viaturas blindadas para a polícia mas só a partir de 2021.               Pág. A4

Cúpula estadual 
tucana desiste de 
candidatura para 

apoiar Edinho

Mãe defende filha de briga com 
namorado e morre esfaqueada

FEMINICÍDIO

Pág. A6

Divulgação

PF faz buscas em 
condomínio da zona sul

Sérgio SAMPAIO Divulgação

PF fez buscas em condomínio da zona sul de Rio Preto

Cláudio LAHOS Uma mulher de 44 anos 
morreu ao ser esfaqueada 
tentando defender a filha, Silvia 
Daiana Gomes, 22 anos, na 
tarde desta terça-feira (15). 
O crime foi cometido pelo na-
morado da jovem, na Estância 
Santa Clara. A Polícia prendeu 
o autor. Silvana Gomes foi 

atingida no pescoço, chegou 
a ser socorrida pelo Resgate, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos. A filha Silvia Daiana tam-
bém foi  atingida no pescoço, 
além de tórax e abdome. Ela 
foi levada ao HB, onde passou 
por cirurgia.                
   Pág. A5

Estado libera 
volta às aulas 

dia 7 de 
outubro

O governador João Doria 
(PSDB) confirmou que o retor-
no das aulas presenciais acon-
tece no dia 7 de outubro com 
o aval da Secretaria Estadual 
de Educação e em comum 
acordo com os prefeitos. “Res-
peitamos muito a autonomia 
municipal”, salientou . Pág A2

Câmara 
derruba veto e 
abre brecha a 
concursados
Os vereadores derrubaram 

por unanimidade o veto do 
prefeito Edinho Araújo ao pro-
jeto de lei que determina que 
os cargos públicos vagos na 
administração pública poderão 
ser preenchidos por pessoas 
que tenham sido aprovadas em 
concursos públicos.    Pág A3

Ideb reprova 
ensino 

fundamental e 
aprova médio

Nesta terça-feira foram 
divulgados os resultados do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
do ano de 2019. São José do 
Rio Preto, por exemplo, bateu 
a meta no ensino médio, mas 
registrou queda de desempe-
nho no ensino fundamental. 
No geral, são avaliados os 
anos finais de cada ciclo, ou 
seja 5º ano, 9º ano e 3º co-
legial.                     Pág. A2

Os nomes dos investiga-
dos em Rio Preto não foram 
revelados. A PF esteve, logo 
cedo, em um condomínio na 
zona sul da cidade, próximo 

ao Shopping Plaza Avenida. A 
operação nacional chamada 
Token combate fraudes no Iba-
ma e cumpriu dois mandados 
na cidade.                  Pág.A4

Hemocentro 
pede sangue
 O Negativo

O Hemocentro de Rio Pre-
to emitiu um comunicado 
pedindo ajuda de pessoas 
com o tipo sanguíneo O ne-
gativo, considerado o doador 
universal. De acordo com a 
entidade, nos últimos três dias 
o estoque ficou 40% abaixo do 
nível considerado ideal.

                           Pág. A5  

PRTB lança 
candidato 
a prefeito

O PRTB fez sua convenção 
partidária nesta terça-feira 
e confirmou Paulo Bassan a 
prefeito e Marcelo Zola Peres 
como vice ratificando assim 
que o partido vai com chapa 
pura para a disputa majori-
tária. Na chapa proporcional 
do PRTB terá 18 candidatos 
a vereador.                Pág.A3Hemocentro de Rio Preto faz apelo por doações de sangue Paulo Bassan, candidato do PRTB
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RIO PRETO

Ideb divulga avaliação sobre 
ensino fundamental e médio

Nesta terça-feira (15) fo-
ram divulgados os resultados 
do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
do ano de 2019. A cada dois 
anos, o Ministério da Educa-
ção (MEC) estabelece metas 
e notas a serem atingidas em 
determinados níveis de ensi-
no. São José do Rio Preto, 
por exemplo, bateu a meta no 
ensino médio, mas registrou 
queda de desempenho no 
ensino fundamental.

No geral, são avaliados 
os anos finais de ciclo. No 5º 
ano do fundamental a meta 
do país foi de 6,8, Rio Preto 
ficou um pouco abaixo com 
nota 6,7. Já a meta para o 9º 
ano é de 6 pontos e o muni-
cípio atingiu 5,3. Apenas na 
avaliação do 3º ano do enisno 
médio a cidade ficou acima 
da média, com 4,6 pontos. A 
nota nacional foi de 4,3.

No 5° ano, foram avalia-
das 43 escolas municipais, 
sendo que destas apenas 18 
conseguiram atingir a meta 
imposta pelo MEC. O melhor 
desempenho foi da escola 
E.M. Adherbal Abrão dos 
Santos, no Jardim Maracanã, 
com nota 8,1. Já escola E.M. 
Roberto Jorge, no bairro Gon-
zaga de Campos, teve a nota 
mais baixa entre as avaliadas 
5,7. A E.M. Daizy Rollemberg 
Trefiglio não teve a nota di-
vulgada.

No 9° ano, cinco escolas 
municipais foram avaliadas, 
com duas batendo a meta e 
uma sem nota divulgada. A 
escola E.M. Luiz Jacob teve 
o melhor desempenho com 
nota 5,4, mas por ter uma 
meta maior do que as outras 
escolas, acabou ficando abai-
xo do índice esperado.

Na rede estadual, não 
houve divulgação das notas 
do 5° ano. Já no 9° ano foram 
avaliadas 32 escolas, com 
apenas sete batendo a meta 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

e outras sete sem o resultado 
informado. Os melhores de-
sempenhos foram das escolas 
José Felício Miziara e Volun-
tários de 32, com nota 6,4.

No geral, Rio Preto ficou 
com uma média de 6,7 no 5° 
ano, não atingindo a meta de 
6,8. Essa é a primeira vez des-
de 2005 que o município fica 
com um índice abaixo do es-
perado nesta etapa. Já no 9° 
ano a média foi de 5,3, sendo 
que a meta era 6,0. Desde 
2011 a cidade não consegue 

Divulgação

PRESENCIAL OPORTUNIDADE

Estado libera aulas dia 7,
 mas municípios vão decidir

O governador João Doria 
(PSDB) confirmou que dentro 
do cronograma o retorno das 
aulas presenciais em todo o 
Estado de São Paulo acontece 
no dia 7 de outubro com o 
aval da Secretaria Estadual 
de Educação e em comum 
acordo com os prefeitos. 
“Respeitamos muito a auto-
nomia municipal”, salientou 
o governador. Doria esteve 
nesta terça-feira (15) em Rio 
Preto onde participou na inau-
guração e entrega da reforma 
do prédio da Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais).

Diferente do discurso inicial 
agora para a retomada das 
aulas presenciais será ne-
cessário apenas que a região 
administrativa esteja na fase 
Amarela do Plano São Paulo 
por 28 dias para que as aulas 
possam ser retomadas.

Doria salientou que não se 
pode penalizar o Estado todo 
– caso aconteça um rebaixa-
mento de fase apenas aquele 
região deverá recuar.

Sobre a retomada Doria 
a permissão da volta as au-
las presenciais acontecerá 
seguindo critérios sanitários 
e cuidados para os alunos, 
professores e servidores do 
ensino público que isso pos-
sibilitará a volta.

Gradual – neste primeiro 

momento a volta será gradual 
com a capacidade máxima de 
35% dos alunos por dia – sen-
do que no 1º dia serão 35%, 
no 2º dia outros 35% e no 3º 
dia 30% dos alunos.  – com a 
obrigação do uso de máscaras 
por todos e disponibilização de 
álcool em gel 70% e outros 
protocolos que terão que ser 
seguidos.

Doria finalizou afirmando 
que o secretário de Educação, 
Rosielli Soares deve detalhar a 
retomada das aulas presencias 
nos próximos dias.

Rio Preto – caso Rio Preto 

se mantenha na fase Amarela 
pelas próximas semanas as 
aulas presenciais estarão libe-
radas também a partir do dia 
7de outubro, mas a decisão 
ainda deve passar pelo crivo 
da administração municipal. 
Pesquisa recente feita pela 
Secretaria Municipal de Edu-
cação deu conta que mais de 
70% dos pais de alunos da 
rede são contra a volta das 
aulas presenciais este ano. A 
decisão está sendo analisada 
pelo Comitê Gestor de En-
frentamento ao Coronavírus 
e pela Procuradoria Geral do 
Município.

Sérgio SAMPAIO

Balcão de Empregos conta 
com 42 vagas para vendedor

O Balcão de Empregos 
está oferecendo 361 vagas de 
trabalho. As principais delas 
são para o cargo de vendedor 
(interno, externo e telemarke-
ting) que contam com 42 
oportunidades.

Outras vagas disponíveis 
são para marceneiro (20), 
motorista (19), mecânico (12), 
confeiteiro (10), consultor de 
vendas (9), auxiliar de trans-

porte (8), técnico de instalação 
de TV a cabo e internet (8), 
soldador (5), açougueiro (5), 
entre outras.

Para estágio as oportunida-
des são para o setor adminis-
trativo (6), atendimento (5), 
comercial (3), pós-venda (1), 
criação (1), designer gráfico 
(1), marketing (1), redator (1) 
e social media (1). Há também 
duas vagas para estudantes do 
ensino médio. 

Embora o atendimento 

presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos da Pre-
feitura de Rio Preto continua 
funcionando. Os interessados 
podem se cadastrar por meio 
do site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos. Por ele, os 
trabalhadores podem enviar 
currículos e se candidatar às 
vagas, assim como os con-
tratantes podem anunciar as 
oportunidades.

Vinicius LIMA

Divulgação

Balcão de Empregos anunciou vagas nesta terça-feira

Cláudio LAHOS

cumprir a meta no último ano 
do ensino fundamental.

Por nota, a Secretaria de 
Educação do município infor-
mou que está analisando as 
notas do Ideb em todas unida-
des escolares. Informa ainda 
que o IDEB é composto pela 
nota da Prova Brasil e no fluxo 
escolar (taxa de aprovação). 
“Vamos aguardar a publicação 
das notas da prova e analisar 
os índices de evasão e repro-
vação verificados no ano de 
2019”, diz a nota.

Ensino Médio
Ao contrário do índice do 

Brasil, Rio Preto conseguiu 
bater a meta no ensino médio, 
com uma nota de 4,6. Foram 
29 escolas avaliadas, todas 
da rede estadual, com 10 
superando as expectativas e 
outras 10 sem a nota divul-
gada por conta do número de 
participantes ser insuficiente.

A Etec Philadelpho Gouvêa 
Neto teve o melhor da cidade 
com 6,5. “Esse resultado é 
junção do esforço de nossos 

alunos e a capacidade do 
nosso time de docentes. Os 
estudantes do Philadelpho, 
por ter um ensino integrado 
com os cursos técnicos, aca-
bam tendo uma facilidade por 
terem uma cobrança a mais. 
O desempenho deles, princi-
palmente na área de exatas, 
sempre foi muito positivo”, 
comentou o diretor Marcelo 
Romano.

As escolas particulares não 
participaram da avaliação do 
Ideb.



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
16 de setembro de 2020

Vereadores derrubam veto 
que barrava concursados

Os vereadores derrubaram 
por unanimidade o veto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
na sessão desta terça-feira 
(15) ao projeto de lei comple-
mentar do vereador Celso Luís 
Peixão (MDB) que determina 
que os cargos públicos que 
estiverem ou fiquem vagos 
na administração pública di-
reta ou indireta poderão ser 
preenchidos por pessoas que 
tenham sido aprovadas em 
concursos públicos ou pro-
cessos seletivos anteriores e 
que estejam dentro do prazo 
de sua validade.

Na justificativa da maio-
ria dos vereadores citou a 
situação dos mais de 100 
professores que foram apro-
vados em concurso público e 
iriam tomar posse no final de 
março – mas a nomeação foi 
suspensa em decorrência do 
inicio da quarentena imposta 
pela pandemia da Covid-19.

O vereador Peixão salien-
tou que existem precedentes 
que podem beneficiar estas 
pessoas que estão na espera 
de serem convocados.

CTN – na sessão foi votado 
e aprovado por unanimidade 
em regime de urgência o 
projeto que concedeu imóvel 
público para a administração 
do Centro de Tradição Nor-

destina – instalado na Região 
Norte de Rio Preto.

Contur – os vereadores 
também aprovaram o mérito 
do projeto do vereador Renato 
Pupo (PSDB) que inclui no 
Contur (Conselho Municipal de 
Turismo) um vaga a ser destina 
para a Policia Civil.

Outros três projetos tiveram 
sua legalidade votada e apro-
vada – sendo eles um de au-
toria do vereador Jean Charles 
(MDB) que autoriza o uso de 
equipamento eletrônico digital 
para a divulgação de cartazes 
educativos exigidos por leis 
municipais que poderão subs-
tituir os cartazes físicos. Outro 
projeto de autoria do vereador 
José Carlos Marinho (Patriota) 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

PARA PREFEITO PRTB confirma 
candidatura
e chapa pura

O PRTB fez sua convenção 
partidária nesta terça-feira (15) 
e confirmou o nome de Paulo 
Bassan a prefeito e Marcelo Zola 
Peres como vice ratificando as-
sim que o partido vai com chapa 
pura para a disputa majoritária. 

Segundo o Paulo Bassan sua 
candidatura traz alguns eixos 
principais dos quais a preser-
vação da qualidade de vida do 
rio-pretense, ampliação da base 
economia do município para 
não ficar apenas dependente 
do setor de serviços, moderni-
zado da administração municipal 
para facilitar o atendimento aos 
empresários e a população em 
geral. E uma escola do século 
21 que tenha um olhar dife-
renciado para as reais necessi-
dades do município e por fim a 
criação da região metropolitana 
de Rio Preto. “Dentro destes 
eixos  existem 28 metas a serem 
cumpridas e vamos detalhá-la 
durante a campanha”, salientou 
o candidato. 

No que diz respeito a chapa 
proporcional do PRTB terá 18 
candidatos a vereador. 

Convenções – nesta quar-
ta-feira (16) último dia das 
convenções oito partidos ain-
da farão seus encontros para 
definir como caminharam nas 
eleições deste ano. São eles: 
PSDB, Progressistas e Pros (que 
já declararam apoio a reeleição 
do prefeito Edinho Araújo), PSC 
e PSL, respectivamente terão 
como pré-candidatos a prefeito: 
Paulo Neto (PSC) e Marco Casale 
(PSL). PTC, PSB e o Cidadania 
irão se posicionar apenas após 
a convenção. 

Candidatos - Carlos de Ar-
naldo (PDT), Filipe Marchesoni 
(Novo), Coronel Helena (Republi-
canos), Celi Regina (PT), Carlos 
Alexandre (PC do B), Rogério 
Vinícius (DC), Marco Rillo (Psol) 
e o prefeito Edinho Araújo (MDB) 
tiveram suas candidaturas con-
firmadas pelas suas respectivas 
siglas nas convenções já reali-
zadas.

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

Convenção ratifica Bolçone 
como vice de Edinho

A convenção partidária do 
DEM realizada nesta segunda-
-feira (14) confirmou o apoio 
a candidatura a reeleição do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
e Orlando Bolçone liderança 
democrata como vice na 
chapa.

A atividade que aconteceu 
na Câmara Municipal teve a 
participação do prefeito Edi-
nho e do deputado federal do 
DEM, Geninho Zuliani.

Segundo Roberto Toledo, 
presidente do diretório muni-
cipal do DEM, além do nome 
de Bolçone para vice na chapa 

de Edinho foram aprovados 
os nomes dos candidatos a 
vereador que irão disputar a 
eleição proporcional.

Com a conformação do 
DEM a coligação encabeça-
da pelo prefeito tem o apoio 
oficializado de oito partidos 
– nesta quarta-feira (16) as 
convenções do: Progressis-
tas e do Pros devem ratificar 
também o apoio a coligação 
do emedebista.

Sérgio SAMPAIO

DEM

Não deu outra
Como a coluna vinha divulgando nos últimos dias que o 

PSDB poderia se aliar ao MDB para apoiar a candidatura de 
Edinho Araújo (foto) à reeleição, a informação foi concre-
tizada ontem. A decisão partiu do presidente estadual do 
partido, Marco Vinholi, com o aval do govenador João Dória, 
que esteve em Rio Preto para inaugurar a sede da DEIC. A 
disputa do PSDB pela Prefeitura acabou com a desistência 
de Renato Pupo no último sábado. Para buscar uma saída um 
tanto drástica, a direção da sigla anunciou como substituto 
Denílson Marchezoni, porém, não prosperou para chegar à 
convenção do partido que será realizada hoje. A decisão da 
alta cúpula do PSDB, segundo um tucano, reconheceu no 
governo Edinho uma liderança comprometida e responsável. 
“Tenho que agradecer e dizer que me sinto honrado com os 
apoios recebidos”, disse o prefeito.

Atirando
O presidente do PSDB, 

Manoel Gonçalves, confir-
mou a decisão da direção 
estadual se limitou a dizer: 
“Procede”. Já o empresá-
rio Denílson Marzochi, que 
permaneceu como pré-
-candidato por três dias, 
saiu atirando. No grupo do 
PSDB, Marzochi não poupou 
adjetivos para desqualificar 
Marco Vinholi e também ao 
ex-deputado Vaz de Lima. 
“Esse … do Vinholi que não 
apareça na minha frente, 
lazarento, maldito, safado”, 
prosseguiu com artilharia 
pesada contra Vaz e Dória. 
Sobrou até para o ex-minis-
tro Aloyzio Nunes Ferreira.  

Crise ambiental
Neste período de leniência com as queimadas começan-

do pelo governo federal e também pelos governadores do 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Acre e Rondônia, o 
escritor rio-pretense Vismar Kfouri, que atuou por 46 anos 
na Calha Norte, lutando contra grileiros, madeireiros, garim-
peiros e pecuaristas mancomunados com políticos, revelou 
que até hoje as riquezas minerais escapam ilegalmente 
como areia dos dedos, em direção à Europa pela fronteira 
da Venezuela, tudo devido ao conluio de funcionários pú-
blicos corruptos. Kfouri diz que o governo militar errou ao 
abrir a rodovia Transamazônica. “Deveria ter criado cidades 
fronteiriças para proteger aquela região”, concluiu.

Encruzilhada
O presidente do PTC, 

Adideus Cardoso, se reuniu 
ontem com Jair Moretti para 
tentar uma aliança com o 
MDB, afim de apoiar Edinho 
Araújo à reeleição. Adideus 
diz que não teve acordo e 
tudo será definido na con-
venção do PTC, que será 
promovida hoje à noite. A 
base do partido, diz ele, vai 
decidir se aceita a proposta 
do MDB ou se adere a pré-
-candidatura a prefeito de 
Marco Casale (PSL). “Esta-
mos numa encruzilhada”, 
comparou. Danila Azevedo 
seria a representante do 
PTC, porém, sua pré-candi-
datura foi descartada.

Último dia
O prazo determinado pela 

legislação eleitoral para pro-
mover convenções termina 
hoje. PP, PSC, PTC, PSL, 
PSDB, Cidadania e Pros 
vão realizar suas reuniões 
para oficializar candidaturas 
a prefeito, vice, chapas de 
vereadores e coligações com 
outras siglas. A direção do 
PSL promete lançar candida-
tura própria para prefeito. PP, 
PTC, DEM, PSDB, Cidadania 
e Pros vão chancelar suas 
chapas de vereadores e as 
coligações. O DEM oficiali-
zou segunda-feira à noite o 
ex-deputado Orlando Bolço-
ne como candidato a vice de 
Edinho Araújo (MDB).

Impasse
O emedebista Jair Moretti 

conversou ontem também 
com o presidente do PSC, 
Paulo Neto, que pretende 
fechar acordo com o MDB.  
“Não está dando certo, pro-
vavelmente acho que vamos 
caminhar sem eles”, diz Mo-
retti, se referindo ao PSC e 
PTC. O impasse que dificulta 
o acordo não foi revelado 
pelas partes, no entanto, a 
coluna apurou que os diri-
gentes partidários querem 
apoio financeiro para bancar 
a campanha de suas chapas 
de candidatos a vereador. O 
barco do Edinho está lotado 
e não tem ‘colete salva vida’ 
para todos.

Sob controle
O presidente do PP, Paulo 

Pauléra, que está em qua-
rentena por ter testado posi-
tivo para covid-19, informou 
que a convenção do partido 
será promovida pelo siste-
ma remoto. “Está tudo sob 
controle”, diz o progressista, 
que vai disputar a reeleição. 
O partido vai chancelar na 
convenção a aliança com o 
MDB para disputar as elei-
ções majoritárias e a chapa 
de vereadores. O PP vai 
lançar chapa completa com 
26 candidatos ao Legislati-
vo. Sobre o seu estado de 
saúde, Pauléra revelou que 
está bem: “Só uma leve dor 
de cabeça”.

Decepção
O vice-presidente Hamil-

ton Mourão contestou os 
dados do INPE sobre as quei-
madas na região da Amazônia 
e creditou a informação nega-
tiva ao governo como sendo 
de um funcionário ‘opositor’. 
Os dados são divulgados dia-
riamente na página do INPE. 
Com esse discurso negacio-
nista, Mourão quer tapar o 
sol com a peneira, ou melhor, 
com a fumaça que tem to-
mado conta do céu brasileiro 
por causa das queimadas 
arrasadoras. Como presi-
dente do Conselho Nacional 
da Amazônia, Mourão é uma 
decepção. O meio ambiente 
não merece isso!

CONVOCAÇÃO

Divulgação

Orlando Bolçone, que 
será vice candidato a 
prefeito na chapa 
encabeçada por Edinho 
Araujo

declara utilidade pública o 
SOPROCON e por último mais 
um projeto do tucano Pupo 
que acrescenta informação ao 
nome de uma rua localizada no 
Residencial Lealdade.

Balcão de Empregos – foi 
aprovado o mérito do 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 Secretaria do 
Trabalho e Emprego.

Prejudico - proposta do 
presidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (Progressistas), que 
isenta o pagamento das taxas 

municipais para a abertura 
de empresas na cidade pelo 
prazo de 90 dias não pode ser 
votada pela ausência do vere-
ador – que foi diagnosticado 
positivo para Covid-19 e está 
em quarentena.

CPI das Calçadas - Os 
vereadores não aceitaram a 
prorrogação da CEI (Comissão 
Especial de Vereadores) que 
investigou suposto mal uso 
de recursos públicos para a 
reforma de calçadas em vias 
de Rio Preto. O vereador Marco 
Rillo (Psol) tentou fazer o con-
vencimento dos parlamentares 
para a prorrogação por mais 
30 dias, mas não teve êxito. 
Com isso as investigações têm 
que ser concluídas até 09 de 
outubro.

Paulo Bassan, candidato a prefeito pelo PRTB

Sessão da Câmara ontem analisou e derrubou veto do prefeito  
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ARMINDO SANTOS DE OLI-
VEIRA, faleceu aos 74 anos de 
idade. Era viúvo da Sra. Juvenina 
Gonçalves de Oliveira e deixa os 
fi lhos Janiter e Junio. Foi sepul-
tado no dia 15/09/2020, às 11:00, 
saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério municipal 
de Poloni.

APARECIDO ROBERTO ADOR-
NE, faleceu aos 67 anos de idade. 
Era viúvo da Sra. Zilma Ferreira 
dos Passos Adorne e deixa os 
fi lhos Flávio Renato, Flávia Re-
nata e Fernanda de Fátima. Foi 
sepultado no dia 15/09/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

CLAUDINO ALVES SOBRINHO, 
faleceu aos 77 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Ana Ma-
ria Alves e deixa os fi lhos Geni, 
Edvar, Valderino, Janio, Luciana, 
Maria Elizabete, Eliana e Valéria. 
Foi sepultado no dia 14/09/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

EZIQUIEL LOPES, faleceu aos 
95 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Maria Sebastiana Lopes. 
Foi sepultado no dia 15/09/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro do 
velório direto para o cemitério 
municipal de Orindiúva.

WALDIR APARECIDO BUZZA-
NA, faleceu aos 61 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Sebastiana 
Cristina Louzada Buzzana. Foi 
sepultado no dia 15/09/2020, 
às 15:00, saindo seu féretro do 
velório direto para o cemitério 
municipal de Guapiaçu.

LAURA MARQUES NOGUEIRA 
SILVA, faleceu aos 83 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Horacídio 
Leonardo da Silva e deixa os 
fi lhos Daniel, Célia Regina e Joel 
(falecido). Foi sepultada no dia 
15/09/2020, às 16:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

VALDIZAR JACINTO DE FA-
RIAS faleceu. Era casado e deixa 
as filhas Sofia e Daniela. Foi 
sepultado no dia 14/09/2020, em 
São Paulo.

MARIA DOLORES PEREIRA 
DE JESUS faleceu. Era solteira e 
deixa os fi lhos Rodrigo, Carlos, 
Elizangelo e Cleudimar. Foi sepul-
tado no dia 14/09/2020, às 11:00, 
saindo seu féretro do velório da 
Ressurreição para o cemitério 
São João Batista.
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Doria promete viaturas blindadas 
à polícia durante inauguração

As polícias Civil e Militar 
paulista contarão com veícu-
los blindados até meados do 
ano que vem, para usar em 
ações especiais ou de riscos. A 
promessa do governador João 
Dória foi feita durante seu dis-
curso de inauguração da sede 
da Deic (Divisão Especializada 
de Investigações Criminais), na 
manhã desta terça-feira (15).

“Lembrando que a partir do 
ano que vem a frota começará 
a ser blindada. Será a primeira 
Polícia Civil e primeira Polícia 
Militar do Brasil a ter veícu-
los blindados. Já a partir do 
primeiro trimestre do ano que 
vem, todas as novas compras 
serão de veículos blindados”, 
anunciou Dória.

Dória reafirmou o com-
promisso de campanha em 
inaugurar 10 Deics no Esta-
do de São Paulo até o final 
de seu mandato. “Este é o 
terceiro Deic regional e até o 
final do ano teremos 6 Dei-
cs funcionando. nada parou 
mesmo durante a pandemia, 
obras, serviços, reformas e a 
contratação de equipamentos 
para a Polícia Civil. Muito pro-
vavelmente, antes da metade 
do ano de 2022 já teremos a 
meta cumprida”.

Elogios foram rasgados por 

Dória às Polícias Civil e Militar, 
considerada por ele como “a 
melhor polícia Civil ao lado da 
melhor Polícia Militar do país”, 
afirmou, acrescentando a im-
portância da criação das Deics. 
“É um trabalho importante 
porque descentraliza e agiliza 
procedimentos de polícia. E a 
Deic tem uma função, entre ou-
tras, de prevenir o crime, com 
inteligência ajuda na prevenção 
antes que o crime aconteça, 
utilizando, inclusive, referências 
de crimes que já ocorreram”.

Em seguida, o governador 
afirmou que todos os índices de 
segurança melhoraram no Es-
tado. “Sem exceção em todos 
tivemos queda, de 8%, 10%, 
12% 15% e 18%. Há casos  
até de índices que decresceram 
mais de 30%. A ação eficiente 
da polícia, pronta resposta tan-
to da Polícia Militar quanto da 
Civil, uma ação integrada for-
temente as polícias”, afirmou.

Em seu discurso Dória ga-
rantiu que acabou com a ri-
validade entre as duas.  “O 
General Campos [secretário 
da Segurança Pública de São 
Paulo, general João Camilo 
Pires de Campos] tem duas 
secretarias executivas, que 
atendem a SSP (Secretaria de 
Segurança Pública), a Secreta-
ria Executiva da Policia Militar 
e a Secretaria Executiva da 
Policia Civil. Com essa medida, 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Governador João Doria on tem em Rio Preto durante discurso na Deic

nós integramos as polícias. Fato 
que no passado, todos que 
estão há mais tempo na polícia 

sabem e reconhecem que não 
era exatamente assim. Agora, 
esse tipo de problema, nós não 

temos mais aqui em São Paulo. 
Ação integrada, compartilhada 
e rapidamente decidida. Temos 

Cláudio LAHOS

um Conselho de Segurança que 
se reúne todas as quartas-feiras 
com o governador”.

FRAUDES CONTRA IBAMA

PF cumpre mandados em condomínio da zona sul
A Polícia Federal cumpre 

dois mandados de busca e 
apreensão nesta terça-feira 
(15) em Rio Preto. A ação faz 
parte da operação Tokens, que 
investiga estelionatários de 
usar dados de servidores do 
Ibama (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) com o 
objetivo de realizar alterações 
indevidas nos sistemas do Ór-
gão Ambiental Federal, utilizan-
do certificados digitais (tokens) 
fraudulentamente obtidos.

Os nomes dos investigados 
em Rio Preto não foram reve-
lados. A PF esteve, logo cedo, 
em um condomínio na zona sul 
da cidade, próximo ao Shopping 
Plaza Avenida.

As fraudes tiveram como 
beneficiários proprietários ru-
rais e empresários do ramo de 
exploração florestal e agrope-
cuária com áreas embargadas 
nos estados do Pará e Mato 
Grosso. Foram constatados 
122 desembargos irregulares 
em nome 54 pessoas físicas 
ou jurídicas.

A estimativa é de que 
a União tenha tido prejuízo 
R$150 milhões, em multas não 
recolhidas e descumprimento 

de embargos em áreas ambien-
tais sensíveis da Amazônia legal.

Em 9 Estados
Foram cumpridos 48 man-

dados de busca e apreensão, 
em empresas e residências 
de pessoas que foram benefi-
ciadas com as fraudes, além 
de 5 prisões de falsificadores 
e estelionatários membros da 
associação criminosa. As or-
dens judiciais foram expedidas 
pela Justiça Federal do Distrito 
Federal e cumpridas em 29 cida-
des de 9 estados da Federação 
(Goiás, Tocantins, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e 
Distrito Federal).

O Inquérito Policial foi ins-
taurado a partir da identificação, 
pelo IBAMA, de fraudes ocor-
ridas contra diversos de seus 
Superintendentes, Agentes e 
fiscais, com o uso de Tokens 
expedidos indevidamente por 
terceiros falsificadores. Houve 
colaboração de informações de 
inteligência entre o IBAMA e PF 
para levantamento dos frauda-
dores, beneficiários e suposto 
envolvimento de outros inter-
mediários e servidores públicos.

De início, os policiais fede-
rais identificaram uma quadri-

Da REDAÇÃO

lha já investigada pela PF no 
estado de Goiás, com conexão 
com diversas fraudes ocorridas 
em todo o Brasil. Os principais 
beneficiados são propriedades 
rurais localizadas nos estados 

Nomes dos investigados não forma divulgados; PF cumpriu dois mandados

Divulgação

do Pará e do Mato Grosso. Es-
sas fazendas têm como sócios 
pessoas físicas e jurídicas de 
diversos estados do Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste.

A Operação tem por objetivo 

a coleta de mais provas e dados 
acerca das fraudes, inclusive 
identificação de intermediários 
entre os falsários e beneficiários, 
inclusive com auxílio de servido-
res públicos.

Família reclama de 
festa em condomínio 
e apanha de vizinho

Uma família procurou a 
Polícia Civil de Rio Preto nes-
ta segunda-feira (14) para 
denunciar que foi vitima de 
agressões dentro de um con-
domínio Alta Vista. Um ferro-
viário de 47 anos reclamou 
da festa que estava sendo 
realizada na casa vizinha e 
acabou apanhando.  O caso 
aconteceu no sábado (11).

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, 
ele entrou em contato com 
a administração do condo-
mínio, que alegou não ter 
conhecimento sobre a festa 
e foi orientado a depois das 

18 horas registrar em livro a 
reclamação.

No horário, ele se dirigiu 
até a portaria para fazer o 
registro e, ao retornar para 
sua casa, foi abordado por 
um homem que o ameaçou 
e iniciou as agressões. Neste 
momento, outras pessoas 
que estavam na festa saíram 
da casa e também o agre-
diram.

O filho do ferroviário, um 
arquiteto de 24 anos e a 
mulher de 53 anos também 
sofreram lesões ao tentar 
defendê-lo. O caso foi regis-
trado como lesão corporal e 
ameaça e será investigado 
pelo 3º Distrito Policial.

Tatiana PIRES

BARULHOFLAGRANTE
PM prende acusado de furtar 

lojas de roupas no centro

Um homem de 37 anos 
foi preso em flagrante após 
furtar peças de roupa nesta 
segunda-feira (14), no centro 
de Rio Preto. Ele é suspeito 
de furtar duas lojas.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a funcionária 
de uma das lojas acionou a 
Polícia Militar que ao chegar 
ao local encontrou o suspei-
to dentro do provador com 
sete peças, sendo que havia 
retirado o sensor de uma 
bermuda jeans. Ele negou 
que tivesse retirado o item de 
segurança e alegou que en-
trou no provador e saiu com 
as peças do mesmo jeito. Na 
mochila dele, foram localiza-

das roupas com etiqueta de 
outra loja.

O gerente foi chamado e 
reconheceu as peças, uma 
camiseta e uma calça jeans, 
como sendo furtadas da loja. 
Dentro da mochila havia um 

Tatiana PIRES

cortador e um alicate e unha, 
que o suspeito não deu expli-
cações.

Encaminhado à Central 
de Flagrantes, ele foi preso e 
permanece a disposição da 
Justiça.

Acusado agia em lojas do centro de Rio Preto

Cláudio LAHOS



Mãe vai proteger filha de briga com 
namorado, é esfaqueada e morre

Uma mulher de 44 anos 
morreu ao ser esfaqueada 
tentando defender a filha, 
Silvia Daiana Gomes, de 22 
anos, na tarde desta terça-fei-
ra (15). O crime foi cometido 
pelo namorado da jovem, na 
Estância Santa Clara. A Polícia 
Militar prendeu o autor.

De acordo com informa-
ções da PM, Silvana Gomes 
foi atingida no pescoço, che-
gou a ser socorrida pelo Res-
gate, do Corpo de Bombeiros, 
e encaminhada ao Hospital de 
Base (HB), mas não resistiu 
aos ferimentos. A filha Silvia 
Daiana também foi  atingida 
no pescoço, além de tórax e 
abdome. Ela foi levada a UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) Tangará e transferida 
para o HB, onde passa por 
cirurgia.

Bruno de Oliveira foi até 
a casa da namorada arma-
do com a faca. “Durante a 
discussão, eles começaram 
a empurrar um ao outro, ele 
pegou a faca e atingiu ela. 

A mãe foi tentar separar. Ele 
acabou acertando a mãe, a 
jovem correu ele ainda foi atrás 
e desferiu mais facadas nela. 
É mais um caso de feminicídio 
porque os vizinhos contaram 
que não é a primeira vez que 
eles brigam”, disse a tenente 
Amália Paci.

Após o ataque, o agressor 
fugiu em um veículo, Fiat Uno, 
mas minutos depois foi preso 
pela PM. Ele foi encaminhado 
à Central de Flagrantes, onde 
está prestando depoimento ao 
delegado Jonathan Marcondes 
Stopa.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Bombeiros foram prestar 
atendimento e 
encaminharam as 
vitimas à hospitais

Divulgação

TERCEIRO SETOR

FEMINICÍDIO

Estado vai pedir ajuda do 
setor privado para reflorestar 

área queimada do IPA

O Estado de São Paulo 
pretende contar com a ajuda 
do setor privado para realizar a 
recuperação das áreas impac-
tadas na queimada que devas-
tou o antigo IPA, disse ontem 
o governador João Doria. Ele 
disse ainda que já enviou 60 
homens e dez veículos para 
atuar em conjunto com os 
demais órgãos de proteção.

“O Estado de São Paulo 
vive, por força da pandemia, 
uma situação inédita de per-
da de R$ 10,4 bilhões em 
receitas desde março, sendo 
a maior queda da história de 
São Paulo. Portanto, desti-
naremos sim esforços, mas 
também convites para o apoio 
do setor privado e instituições 
ligadas a esse setor”, afirmou 
o governador.

O prefeito Edinho Araújo 
aproveitou a visita do gover-
nador e apresentou o relatório 
dos danos causados pelo 
incêndio. Representantes do 
Corpo de Bombeiros, Defe-
sa Civil, Polícia Ambiental, 
Polícia Militar e Polícia Civil 
participaram rapidamente da 
apresentação e relataram ao 
governador os cuidados du-
rante o combate as chamas, 
o resgate dos animais e os 
estragos causados pelo fogo.

Em documento entregue 
ao Governador João Doria, 
Edinho solicita ajuda para 
iniciar os trabalhos de recu-
peração da Estação Ecológica 
e da Floresta Estadual. Entre 
os pedidos, destacam-se uma 
parceria com o município para 
o manejo de flora, replantio de 
algumas espécies, impacto 
dos incêndios que ocorreram 

Vinicius LIMA nos últimos dias sobre a fauna, 
flora e todo o impacto hídrico, 
além da criação de um banco 
de sementes.

O balanço apresentado traz 
os dados do corpo de Bom-
beiros que apontaram que a 
extensa estiagem fez aumentar 
na região, em 270%, o número 
de ocorrências de incêndio 
em matas e pastagens nos 
primeiros 13 dias de setembro 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
Foram 398 chamados desse 
tipo neste ano, contra 147 
em 2019.

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.Área queimada no antigo IPA é equivalente e 500 campos de futebol

Ferdinando Ramos/Defesa CIVIL

Uchôa realiza 
racionamento de água 

das 13h às 16h

A Prefeitura de Uchôa, por 
meio do Departamento de Água 
e Esgoto (DAE), iniciou nesta a 
semana o racionamento de água 
no município devido a estiagem 
na região.

A medida estabelece que o 
abastecimento de água ficará 
interrompido na cidade de se-
gunda à sexta, no período das 
13h às 16h. De acordo com a 
Prefeitura, a falta de chuva dei-
xou os reservatórios estão com 
os níveis baixos e a decisão foi 
tomada para garantir o abaste-
cimento em todos os bairros. 
Não há previsão para o fim do 
racionamento.

Os bairros mais afetados 
pela estiagem são Sarah Vida, 
Davanzzo 2, Jardim Progresso e 
Morumbi. Este último precisou 
ter o abastecimento interrom-
pido por completo na segun-
da-feira (14) por conta de uma 
danificação na rua Fortunado 
Luis Bertoni. A situação só foi 
normalizada às 16h desta ter-
ça-feira (15).

De acordo com a previsão 
do Centro de Previsão do Tempo 
e Estudos Climáticos, o municí-
pio pode ter pancadas de chuva 
ainda neste fim semana, prin-
cipalmente no domingo (20) e 
também na segunda-feira (21). 
A temperatura deve variar de 
19° a 33°.

Vinicius LIMA

ESTIAGEM

Os bairros mais 
afetados pela 

estiagem são Sarah 
Vida, Davanzzo 2, 
Jardim Progresso 
e Morumbi. Este 

último precisou ter 
o abastecimento 
interrompido por 

completo por conta 
de uma danificação 

Obras em rodovias da região 
atingem 68 quilômetros

Atualmente, na região 
de Rio Preto são cinco 
intervenções em andamen-
to, totalizando R$ 193.3 
milhões em investimentos 
com a modernização de 
68,93 quilômetros de es-
tradas. No Estado, são 132 
obras com 1.500 quilôme-
tros de vias em moderniza-
ção que receberam investi-
mentos de R$ 5,3 bilhões, 
geraram 13 mil empregos 
diretos e indiretos e bene-
ficiarão 155 cidades com 
as futuras melhorias.

Duplicação de rodovias, 
faixas adicionais, margi-
nais, novas pistas e re-
capeamentos de trechos 
existentes são alguns dos 
serviços que estão sendo 
realizados. As obras, além 
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INVESTIMENTOS

de beneficiar diretamente 
na mobilidade de quem viaja 
pelas rodovias que cortam 
os municípios da região de 
Rio Preto, contribui na gera-
ção de postos de trabalho. 
Somente para a região, 
foram mais de 868 novos 
empregos, sendo 217 pos-
tos diretos e 651 indiretos.

O secretário estadual 
de Logística e Transportes, 
João Octaviano Machado 
Neto, explica que manter 

obras de infraestrutura é 
fundamental para a re-
tomada do crescimento 
econômico e o desenvol-
vimento regional. Seguin-
do ele, em todo o estado 
atualmente são 132 obras 
em andamento, totalizan-
do 1.500 quilômetros de 
rodovias. 

“Importantes rodovias 
cortam a região de Rio Pre-
to e, com o resultado das 
obras, os usuários poderão 

contar com viagens ainda 
mais seguras e confortá-
veis”, afirma Milton Persoli, 
diretor-geral da ARTESP. 
“Estamos alinhados com 
todas as concessionárias 
para que, apesar da pan-
demia, consigamos seguir 
com nossa programação, 
com todos os cuidados 
necessários para preservar 
a saúde dos profissionais 
que atuam nas frentes de 
trabalho.”

Duplicação de rodovias, faixas adicionais, marginais, novas 
pistas e recapeamentos de trechos existentes são alguns 

dos serviços que estão sendo realizados. As obras, além de 
beneficiar diretamente na mobilidade de quem viaja pelas 
rodovias que cortam os municípios da região de Rio Preto, 

contribui na geração de postos de trabalho
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A quantidade de água e eletrólitos de nosso 
sangue tem direta influência no funcionamento 
saudável de nosso coração. Dessa forma, em 
situações de hemorragia e profusa desidratação, 
nas quais ocorre perda significativa deste conteú-
do hídrico e eletrolítico, podem ocorrer alterações 
cardiovasculares como arritmias e até uma parada 
cardiorrespiratória.

Na época do verão, quando as temperaturas atin-
gem níveis acima de 35 graus Celsius, o equilíbrio 
térmico do corpo humano depende essencialmente 
de dois fatores fisiológicos -reposição volêmica por 
meio de continua hidratação e períodos de aumento 
da transpiração.

Em países de clima tropical como o Brasil, nota-
-se que a temperatura pode atingir níveis acima de 
40 graus Celsius, sobretudo em cidades praianas 
do Sudeste e do Nordeste. Nesse contexto de tem-
peraturas criticamente mais elevadas, soma-se às 
variações de conteúdo hidroeletrolítico, a eventual 
ocorrência de um perigoso fenômeno bioquímico 
chamado desnaturação proteica. 

Todos os órgãos e estruturas do corpo humano, e 
o coração se inclui de forma destacada, são cons-
tituídos de substratos proteicos, os quais formam 
um arcabouço de sustentação e também desem-
penham papel primordial para as reações químicas 
que se processam no circuito metabólico de cada 
órgão. Logo, o fenômeno de desnaturação protei-
ca, que pode ser desencadeado pelas elevadas 
temperaturas, consiste num desarranjo estrutural e 
funcional dos referidos substratos, impactando, so-
bremaneira, na manutenção da saúde dos órgãos. 

Diante da ocorrência de uma desidratação se-
vera, sem a devida reposição, além do risco de 
desnaturação proteica, o coração humano pode, 
agudamente, apresentar graves modificações, co-
meçando por arritmias e culminando com parada 
cardíaca e morte. 

De certa forma, conhecemos como se comporta 
o verão no Brasil, quais são os meses mais críticos 
e as cidades mais quentes, o que permite elaborar 
uma estratégia preventiva para minimizar estes 
efeitos deletérios do calor excessivo.

As principais medidas para prevenir complicações 
cardiovasculares decorrentes do calor excessivo 
são:

- Ingerir no mínimo 2-3 litros de água ao dia;
- Usar roupas leves e de cor clara no dia a dia, 

principalmente para atividades esportivas;
- Utilizar bebidas isotônicas para complementar 

a reposição eletrolítica; 
- Pessoas que transpiram em excesso (como 

indivíduos com hiperdrose) devem repor as perdas 
em quantidades proporcionais e muitas vezes até 
maiores do que a média; 

- Reduzir o consumo de produtos ricos em cafe-
ína ou qualquer estimulante metabólico 

- Praticar atividades ao ar livre em horários de 
sol não escaldante -entre 8h e10h e após às 17h. 

As complicações cardiovasculares podem incluir 
infarto do miocárdio e derrame cerebral. Assim, 
consultas periódicas e preventivas com um cardio-
logista são fundamentais para orientar quais ativi-
dades físicas, em qual ritmo e intensidade e com 
qual frequência as mesmas podem ser realizadas 
nos meses de verão e, sobretudo, nas cidades de 
temperaturas mais criticamente elevadas.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiolo-
gista com especialização em Cirurgia Cardio-
vascular, orientador de Nutrologia e Longevi-
dade e coordenador da Faculdade de Medicina 
da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br

Como proteger o coração 
em um inverno quente?
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ESTOQUE BAIXO

O Hemocentro de Rio Preto 
emitiu um comunicado pe-
dindo ajuda de pessoas com 
o tipo sanguíneo O negativo, 
considerado o doador univer-
sal. De acordo com a entidade, 
nos últimos três dias o estoque 
ficou 40% abaixo do nível con-
siderado ideal.

“Nós tivemos uma queda 
de doadores espontâneos 
nas últimas semanas e isso 
acabou refletindo nosso es-
toque. A tipagem O negativo 
é muito utilizada em casos de 
emergência, devido ao fato de 
ser um sangue que pode ser 
utilizado em qualquer pacien-
te, por isso o consumo acaba 
sendo maior”, explicou a su-
pervisora de enfermagem do 
Hemocentro, Mariana Coltro.

Apesar do foco dos pedi-
dos de doações serem em 
pessoas do tipo O negativo, a 
supervisora garante que o He-
mocentro precisa também dos 
outros tipos sanguíneos. “Nós 
procuramos ter estoques em 
de todos os tipos, pois assim 
não sobrecarregamos o do O 

Hemocentro pede 
doações  de sangue 

tipo O negativo

negativo. Quando acontece de 
faltar algum tipo, nós tentamos 
entrar em contato com doado-
res que já são conhecidos”, 
afirmou.

O requisito básico para ser 
doador é ter entre 16 e 69 
anos. No caso de menores de 
18 anos, é necessário estar 

acompanhados de um respon-
sável. O doador precisa levar 
um documento oficial com foto 
(RG ou CNH), ter mais de 50 kg, 
a pessoa no dia da doação, não 
estar em jejum, não ter ingerido 
bebida alcoólica nas últimas 
12 horas estar bem de saúde. 
Por conta da pandemia, os do-

adores não podem ter estado 
em contato com pessoas com 
sintomas ou confirmados com 
Covid-19.

As doações podem ser 
agendas de segunda a sexta, 
das 7h às 13h, pelos números 
(17) 3201-5151 e (17) 3201-
5078. 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Hemocentro está com estoque de sangue O negativo baixo
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85% se recuperaram, mas já são 540 mortes

Rio Preto tem 16.738 pes-
soas recuperadas da Covid-19 
desde o início da pandemia em 
março. O número corresponde a 
85% do total de contaminados. 
Nesta terça-feira, dia 15, a ge-
rente da vigilância epidemiológica 
Andréia Negri anunciou a divul-
gação de 129 novos resultados 
positivos para a doença (14 pelo 
teste sorológico e 115 pelo RT-
-PCR) e seis óbitos.

Com a atualização sobe para 
19.695 os contaminados pelo 
coronavírus e 540 mortes pro-
vocadas. São 2.095 profissionais 
da saúde já infectados e outras 
2.127 pessoas que por apre-
sentaram o quadro respiratório 
mais grave acabaram sendo 
internadas.

O gráfico que mostra a média 
móvel de casos confirmados se-
gue em queda. O pico ocorreu no 
dia 1 de agosto com 291 casos 
em média e no dia 14 deste mês, 
nesta segunda-feira, o número é 
de 102 casos confirmados.

“A queda deu uma acentu-
ada. Levando em considerando 
que vão entrar mais casos, mas 

tivemos uma redução significati-
va”, destaca Andréia.

Em relação as internações 
devido a síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) a curva 
segue a mesma tendência de 
queda. O pico ocorreu no dia 6 
de agosto com 30 internações 
e no dia 6 deste mês eram 19 
internações em média.

“Lembrado que os pacientes 
que internam ficam mais tempo, 
até 60 dias até a alta ou óbito, 
por isso temos uma taxa de 
ocupação acime dos 50%”, diz 
a gerente da vigilância epide-
miológica.

Dos 2.127 pacientes que 
precisaram ser internados em 
decorrência da covid-19 37% 
foram para algum leito de UTI e 
60% para enfermarias.

“Quase 40% precisa de inter-
nação em UTI, por isso que esses 
leitos são muito importantes 
porque ele (paciente) fica vários 
dias, não tem uma rotatividade 
desses leitos”, afirma Andréia.

Nesta segunda-feira, dia 14, 
a taxa de ocupação de leitos de 
UTI em Rio Preto era de 56%. 
No dia 4 deste mês chegou estar 
65%, data que marca o início 

Da REDAÇÃO

da fase 3, cor amarela, para Rio 
Preto.

“Embora seja um ótimo indi-
cador, menor taxa de ocupação, 
porém a doença continua circu-
lando. Temos óbitos da doença. 
A doença não foi embora. Pre-
cisamos aprender conviver com 

Divulgação

COVID 19

Secretário faz visita e agradece socorro que teve da Funfarme

O secretário de Estado 
da Segurança Pública de 
São Paulo, general João 
Camilo Pires de Campos, 
aproveitou sua vinda em 
Rio Preto e visitou a Fun-
farme nesta terça-feira 
(15). A visita oficial do 
secretário foi uma ma-
neira de agradecer pelo 
tratamento que recebeu 
há cerca de um ano, 
quando estava reunião 
com delegados da Polícia 
Civil no Deinter 5, em Rio 
Preto, e passou mal, sen-
do internado no Hospital 
de Base (HB).

“A gratidão é a voz do 
coração! Todos vocês e 
todas as equipes deste 
hospital foram maravilho-
sas durante minha inter-
nação. Recebi a atenção 

Da REDAÇÃO

Sérgio SAMPAIO

EM 2019

Secretário Camilo foi atendido em 2019 pelo hospital

Gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri

ela e tomar todas as medidas 
como higiene e distanciamento”, 
explica.

Hoje em Rio Preto estão in-
ternados 294 pacientes, sendo 
que destes 169 são positivos 
para covid-19 (82 em UTI e 99 
em enfermarias).

e o carinho de todos. 
Então, hoje, eu volto pes-
soalmente para agrade-
cer pelos cuidados que 
recebi nesta instituição”, 
agradeceu o secretário. 
Ele ainda quis conhecer 
a Faculdade Regional de 
Medicina de Rio Preto, 
Famerp, estadualizada na 
gestão do ex-governador 
Luiz Antônio Fleury, seu 
amigo pessoal.

Devido aos protoco-
los de segurança previs-
tos para a prevenção da 
disseminação do novo 
coronavírus, a Funfarme 
recebeu apenas o secre-
tário e dois assessores. 
Além disso, o encontro 
foi realizado na diretoria 
da Faculdade, que está 
fechada para aulas, não 
recebendo alunos ou pú-
blico externo.

A-6 Jornal
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTIFICA S/A
EMPENHO 16158/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
EMPENHO 14801/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS 
EIRELI
EMPENHO 15002/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LIVRARIA E PAPELARIA B & D RIO PRETO 
EIRELI
EMPENHO 14815/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 281/2020
CONTRATO PRE/0124/20
CONTRATADA: LM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
MÃO DE OBRA EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços terceirizados de jardineiro, 
pintor, pedreiro e servente de pedreiro – Item 01 e 02 - SMA 
– Luís Roberto Thiesi; SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Ju-
nior; SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli – Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$961.560,96.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2020
ATA Nº 0707/20
CONTRATADA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME
OBJETO: Fornecimento de material de escritório – Valor 
Unitário – Item 03 – R$0,09 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2020
ATA Nº 0708/20
CONTRATADA: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS 
PARA INFORMATICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de toner e unidade de imagem – Va-
lores Unitários – Item 01 – R$67,00; Item 03 – R$68,00; Item 
04 – R$68,00; Item 08 – R$67,00; Item 13 – R$54,00; Item 
14 – R$82,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 013/2020
CONTRATO INL/0008/2020
CONTRATADA: COMP. DE DESENV. AGRÍCOLA DE SÃO 
PAULO – CODASP – EM LIQUIDAÇÃO
OBJETO: venda de UM REBOQUE ÁREA DE VIVÊNCIA 
IBIMAQ, UMA PRANCHA RANDON, UMA ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA DOOSAN DX 255, UM TRATOR DE ESTEIRA 
NEW HOLLAND 7D e UM CAMINHÃO (CAVALO MECÂ-
NICO) FORD CARGO, conforme descrições no ANEXO 1. 
SMAA. Antonio P. P. Junior – Prazo de vigência: 15 dias. 
Valor Total: R$ 259.734,75.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 16366/2020
CONTRATO Nº: DPL/0058/20
CONTRATADA: ALESSANDRA CRISTINA CONDE MANDA-
RINI ME
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de tendas 
para o apoio da reforma do Mercadão Municipal – SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo de vigência: 60 dias. 
Valor Total: R$17.400,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO “ON LINE” Nº 01/2020
Com base no parecer da Chefi a da Diretoria de Compras 
e Contratos, HOMOLOGO este procedimento licitatório por 
não vislumbrar nenhuma irregularidade e ADJUDICO o ob-
jeto aos arrematantes que adimpliram com suas obrigações 
no prazo legal. Luís Roberto Thiesi – Sec. Mun. de Adminis-
tração
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DA E.M. ANTONIO DE SOUZA – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 
Tendo em vista questionamento lançado quanto aos termos 
do edital, comunicamos a todos os interessados a suspen-
são “sine die” do processo supra mencionado. A retomada 
do processo, quando autorizada pela Secretaria Municipal 
de Educação será comunicada através de publicação na 
imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, para ciência dos 
interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos – Presidente da C.M.L. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA 
E.M. CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Tendo em vista questionamento lançado 
quanto aos termos do edital, comunicamos a todos os inte-
ressados a suspensão “sine die” do processo supra men-
cionado. A retomada do processo, quando autorizada pela 
Secretaria Municipal de Educação será comunicada através 
de publicação na imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, 
para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – 
Diretor de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
AVISO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO E REDESIGNAÇÃO DE 
DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 256/2020 - Processo 
12.219/2020
Objeto: Aquisição de aparelho de raio x móvel para a uni-
dade de pronto atendimento UPA TANGARÁ. Secretaria 
Municipal de Saúde.
Impugnantes: LÓTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA E 
VMI TECNOLOGIAS LTDA
Ficam declaradas improcedentes as impugnações lançadas 
ao Edital. Foram respondidos os questionamentos. Fica 
redesignada a data para o processamento do pregão para 
ocorrer no dia 30/09/2020, às 08:30hs. O inteiro teor da 
decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Adriana Táppa-
ro – Pregoeira
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° 358/2020, PROCESSO 13.048/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais de pintu-
ra para atender a demanda da equipe de manutenção da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 02/102020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 

no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 353/2020, PROCESSO 13.007/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de pedras, pedrisco e pó 
de pedra para manutenção da Usina de Asfalto do municí-
pio. Secretaria Municipal da Serviços Gerais. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 30/09/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de licitação Nº 055/2020
CONTRATO DIL/0028/20
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
OBJETO: Aquisição de 10 aparelhos para atendimento aos 
pacientes internados em razão do CORONAVIRUS (CO-
VID-19). SMS. Aldenis  A. Borim – Prazo de vigência: 36 
meses. Valor Total: R$ 206.403,64.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB,  torna público aos interessados 
a reabertura de licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL do tipo MENOR  PREÇO  UNITÁRIO  POR ÍTEM,   
objetivando   a  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 
CONSUMO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS 
DE USO DA EMURB. Data de reabertura do processamento 
do Pregão: 29/09/2020, às 09:00hs, na sede da EMURB, 
situada na Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 
2150, Jardim Mona, na cidade de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo.
São José do Rio Preto, 15 de setembro de 2020.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PRO-
POSTA COMERCIAL - CONCORRÊNCIA nº 04/2020 – 
PROC. nº 46/2020
Objeto: Fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de aciona-
mento e remoção do atual conjunto bombeador instalado no 
poço e fornecimento de bombeador reserva. Foi realizada a 
sessão de abertura da proposta comercial apresentada pela 
licitante habilitada a permanecerem no certame: EB INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E FUNDIDOS EIRELI. 
A licitante EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E 
FUNDIDOS EIRELI apresentou proposta com valor de R$ 
3.033.216,00. A sessão foi encerrada para que a proposta 
seja analisada pela gerência gestora do processo. S. J. Rio 
Preto, 15.09.2020 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes – 
Presidente da C.L.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 102/2019.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de apa-
relhos condicionadores de ar tipo Split Hi Wall INVERTER, 
para serem utilizados nas diversas unidades do SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019
DETENTORA DA ATA: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 1.850,00; Item 2 - R$ 
3.250,00.
Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 19.12.2019. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 15.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 96/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pneus, câ-
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maras de ar e protetores novos para os veículos, e equipa-
mentos pertencentes ao SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019
DETENTORA DA ATA: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Valores Unitários Registrados: Item 6 - R$ 90,40 Item 7 – R$ 
22,80 e Item 11 – R$ 680,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
10.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019
DETENTORA DA ATA: HENRIQUE BRAYAN CAVALINI. 
Valores Unitários Registrados: Item 2 – R$ 18,85 .
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
10.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2019
DETENTORA DA ATA: ZEUS COMERCIAL EIRELI
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 40,00 Item 3 – R$ 
1.480,00  Item 4 – R$ 22,50 Item 5 – R$ 235,00 Item 8 – R$ 
380,00 Item 9 – R$ 18,50 Item 10 – R$ 60,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
10.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 15.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 062 – 14.09.2020 
- RESOLVE: Art. 1.º - Fica prorrogado por 30 (trinta) dias 
úteis o prazo fi xado na Portaria 050/2020 para a Comissão 
Sindicante concluir seus trabalhos. Art. 2.º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito 
a partir de 21/09/2020. São José do Rio Preto, 14 de setem-
bro de 2020. - JOSÉ ROBERTO BIROLI - Superintendente 
do SeMAE Interino
S. J. Rio Preto 15.09.2020 – José Roberto Biroli – Superin-
tendente Interino do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Adriana Nurdim de Oliveira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento IPTU (div 001), exercícios 
2017.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 03/09/2020.

São José do Rio Preto, 15 de setembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

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

P O R T A R I A   Nº 386

 De 15 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:
Art. 1º – A partir do dia 21 de setembro de 2020 e enquanto 
a servidora Patrícia Nato Toninato Bartolomei permanecer 
em usufruto do benefício de salário-maternidade, fi ca DE-
SIGNADO para responder pela chefi a da Divisão da Gestão 
de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos, o servi-
dor e membro do Comitê de Investimentos MÁRIO JOSÉ 
PICARELLI DE CASTRO e, na sua ausência, o servidor e 
membro do Comitê de Investimentos HÉLIO ANTUNES RO-
DRIGUES, observada a restrição contida no inc. VII do art. 
1º do Decreto nº 18.590/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 15 de setembro de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das Secretarias Municipais de 
Administração, Assistência Social e Saúde, a Secretaria de Assistência Social publica 
excepcionalmente neste dia a:  

Escala de Atendimento Funerário - Setembro 2020 

Dia Semana Concessionária 
1 Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
2 Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
3 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 
4 Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
5 Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
6 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 
7 Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
8 Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
9 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA 
10 Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
11 Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
12 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 
13 Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
14 Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
15 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA 
16 Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
17 Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
18 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA 
19 Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
20 Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
21 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA 
22 Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
23 Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
24 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 
25 Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
26 Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
27 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 
28 Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
29 Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
30 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA 

Concessionárias do Serviço Funerário: 
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – ME 
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3224-8080 
 
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - ME 
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3121-8007 
 
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. 
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro 
Telefone: (17) 3233-5499 
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro 
Telefone: (17) 3233-7233 

Portaria Conjunta n° 01/2020 
28 de Agosto de  2020. 

REGULAMENTA A GRATUIDADE FUNERAL 
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL RELACIONADA A 
RENDA. 
LUÍS ROBERTO THIESI, Secretário Municipal de 
Administração, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos do Decreto nº 15.958 de 06 de 
outubro de 2011, PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO 
BERNUSSI, Secretária Municipal de Assistência 
Social,  no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do Decreto nº 18.360 de 25 de julho de 
2019 e ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário 
Municipal de Saúde, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 
15.960 de 06 de outubro de 2011. 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.286 de 14 de agosto de 2019, que autoriza o Município, através 
do Poder Executivo, a efetuar a outorga, mediante concessão onerosa, para execução de 
serviços funerários; 
CONSIDERANDO a Concorrência nº. 27/2019 e Termos de Concessão celebrados pelos 
contratos nº. COC/0003/2020, COC/0004/2020 e COC/0005/2020 que regulam a concessão de 
exploração do serviço funerário no Município de São José do Rio Preto; 
CONSIDERANDO, a cláusula oitava do instrumento supra referido de concessão, a qual 
descreve como obrigações da concessionária o item: “8.1.2 - fornecer gratuitamente, para o 
concedente, Funeral Padrão 1, constante no anexo 1 do Edital, bem como os serviços 
inerentes a está categoria, para o sepultamento de pessoas carentes e indigentes falecidas no 
Município de São José do Rio Preto, assim consideradas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, incluindo locomoção e liberação de cadáveres”; 
CONSIDERANDO que o contrato mencionado no subitem 8.1.2. 1. – assim estabelece: “a 
Secretaria Municipal de Assistência Social será responsável pelo encaminhamento dos 
atendimentos de pessoas carentes e de indigentes as concessionárias, observando uma 
escala de alternância igualitária, de forma que não ocorra ônus maior a uma concessionária em 
detrimento a outra”. 
RESOLVEM: 
Artigo 1º - Poderão ser beneficiados pela GRATUIDADE FUNERAL os munícipes em situação 
de vulnerabilidade social relacionada a renda residentes no município de São José do Rio 
Preto e indigentes. 
§ 1º – Os munícipes em situação de vulnerabilidade social serão considerados aqueles 
referenciados aos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social ou Centro Pop – 
Centro de Referência para a População em Situação de Rua e que atendam o critério de renda 
estabelecido pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -  CADUNICO, 
atualmente definida por “famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos ou com 
renda mensal per capta de até ½ salário mínimo”.  
§ 2º – A renda será determinada considerando a composição familiar da pessoa falecida. 
§ 3º – O CRAS de referência para atendimento da solicitação da gratuidade funeral é o do 
território de moradia do falecido.  
§ 4º – Poderão solicitar a gratuidade funeral os familiares, pessoa autorizada pelos familiares 
mediante procuração ou representante de instituição pública ou privada que acompanhou, 
acolheu ou atendeu a pessoa antes de seu falecimento. 
§ 5º – Conforme definição estabelecida no Termo de Concessão, compreende-se como 
indigentes “os falecidos no município de São José do Rio Preto, cujo os corpos não forem 
reclamados”. 
Artigo 2º - Será divulgada no final de cada mês, de maneira a subsidiar os encaminhamentos 
necessários dos familiares e outros (conforme § 4º  do artigo 1º), relação de Concessionárias 
de plantão, tendo como referência a data do óbito, a escala de alternância igualitária do mês 
subsequente, de forma que não ocorra ônus maior a uma concessionária em detrimento de 
outra, compondo a escala as funerárias constantes no Anexo I. 
§ 1º - Compete a Secretária de Assistência a publicação mensal mencionada neste artigo. 
§ 2º - Em caso de descumprimento da escala o expediente será encaminhado para a 
Secretaria de Administração para as providências pertinentes. 
Artigo 3º - Compreende a gratuidade o Funeral Padrão 1, conforme estabelecido na 
concessão e descrito no Anexo II desta Portaria. 
Artigo 4º - Do fluxo para a concessão da Gratuidade Funeral: 
§ 1º - Dos locais, dias e horários de atendimento: 

a) CRAS - O familiar (ou outro, conforme § 4º do artigo 1º) do munícipe falecido deverá se 
dirigir para atendimento social em um dos 13 CRAS – Centro de Referência de 
Assistência Social do Município, Anexo III, durante a semana - de 2ª a 6ª feira no 
horário das 8h às 17h; 

b) CENTRO POP - Sendo o falecido pessoa em Situação de Rua, deverá o familiar (ou 
outro, conforme § 4º do artigo 1º) se dirigir ao CENTRO POP, Anexo III, durante a 
semana - de 2ª a 6ª feira no horário das 8h às 17h. 

c) UPA – O familiar (ou outro, conforme § 4º  do artigo 1º) deverá se dirigir para 
atendimento em uma das duas Unidades de Pronto Atendimento – UPA (UPA Norte, e 
ou, UPA Tangará), Anexo III, durante a semana - de 2ª a 6ª feira das 17h às 8h e 
Sábado, domingo, feriados e pontos facultativos nas 24h do dia.  

§ 2º – Dos Procedimentos a serem seguidos nas unidades de atendimento: 
a) CRAS/CENTRO POP - Recepcionado na Unidade de referência, o familiar do falecido 

ou pessoa autorizada mediante procuração, após ser atendido por técnicos e após 
verificação dos critérios estabelecidos no artigo primeiro desta portaria,  será 
encaminhado por escrito com o preenchimento do formulário constante do Anexo V (ou 
encaminhamento gerado pelo sistema de informações da SEMAS) para a Empresa 
Funerária conforme a data do óbito e relação disciplinada no artigo 2º da presente, 
para solicitar a gratuidade funeral. Os dados referentes às emissões dos 
encaminhamentos deverão integrar o relatório circunstanciado mensal do equipamento; 
Com relação ao atendimento de representante de instituição pública ou privada que 
acompanhou, acolheu ou atendeu a pessoa antes de seu falecimento, será necessário 
apresentar relatório do acompanhamento e após será encaminhado por escrito, 
conforme modelo Anexo V para a Empresa Funerária de plantão no dia, conforme 
relação disciplinada no artigo 2º da presente, para solicitar a gratuidade funeral, a cópia 
do relatório deverá ser enviada pelo CRAS/Centro Pop até o primeiro dia útil de cada 
mês subsequente para o Departamento de Proteção Social Básica ou Especial. 

b) UPA – Recepcionado na UPA (Norte ou Tangará) o familiar do falecido ou pessoa 
autorizada pelo familiar mediante procuração, o Servidor/Funcionário entregará e 
solicitará o preenchimento de autodeclaração, Anexo IV, sobre a situação de 
vulnerabilidade social relacionada a renda da composição familiar do falecido, em 
sendo o caso do solicitante ter declarado a vulnerabilidade será encaminhado por 
escrito, conforme modelo Anexo V para a Empresa Funerária de plantão no dia, 
conforme relação disciplinada no artigo 2º da presente, para solicitar a gratuidade 
funeral, as cópias referentes às emissões de encaminhamento, autodeclaração e 
procuração, deverão ser encaminhados até o primeiro dia útil de cada mês 
subsequente, no e-mail semas@riopreto.sp.gov.br, tendo como assunto Gratuidade 
Funeral, para que ocorra o devido referenciamento ou acompanhamento dos familiares 
pelos CRAS. 

 Com relação ao atendimento por profissional da UPA de representante de instituição 
pública ou privada que acompanhou, acolheu ou atendeu a pessoa antes de seu 
falecimento, será necessário a instituição apresentar relatório do acompanhamento e 
após será encaminhada por escrito, conforme modelo Anexo V para a Empresa 
Funerária de plantão no dia, conforme relação disciplinada no artigo 2º da presente, 
para solicitar a gratuidade da funeral, as cópias referentes a relatório e 
encaminhamento deverão ser enviadas até o primeiro dia útil de cada mês 
subsequente, no e-mail semas@riopreto.sp.gov.br, tendo como assunto Gratuidade 
Funeral, para encaminhamento ao Departamento de Proteção Social Básica ou 
Especial. 

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

LUIS ROBERTO THIESI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ALDENIS ALBANEZE BORIN 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

ANEXO I 
CONCORRÊNCIA N.º 27/2019 

Concessionárias do Serviço Funerário: 
 
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – ME 
CNPJ n.º 02.668.023/0001-02   /   Inscrição Municipal n.º 306.592/0 
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3224-8080 
CEP: 15025-000 
São José do Rio Preto – SP 
Contrato assinado em 26/01/2020 – publicação no DOM e DOE em 28/01/2020 
 
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - ME 
CNPJ n.º 04.182.040/0001-52   /   Inscrição Municipal n.º 115.226/0 
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3121-8007 
CEP: 15025-500 
São José do Rio Preto – S.P.  
Contrato assinado em 26/01/2020 – publicação no DOM e DOE em 28/01/2020 
 
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. 
3.1) CNPJ n.º 32.842.490/0003-21   /   Inscrição Municipal n.º 3693160 
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro 
Telefone: (17) 3233-5499 
CEP: 15015-400 
São José do Rio Preto – S.P.  
3.2) CNPJ n.º 32.842.490/0004-02   /   Inscrição Municipal n.º 3693140 
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro 
Telefone: (17) 3233-7233 
CEP: 15015-300 
São José do Rio Preto – S.P.  
Contrato assinado em 26/01/2020 – publicação no DOM e DOE em 28/01/2020 
 
 

ANEXO II 
DESCRIÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

 
Descrição de Urna Funerária: 
Padrão 1 – Urna de madeira envernizada, com 6 alças metálica, parreira, incluindo demais 
artefatos, atendimento e cerimonial. 
Artefatos: Soma de todos os artigos funerários utilizados, urna, véu, velas, material de 
proteção individual, material de ornamentação do interior da urna (flores, edredom), produtos 
de assepsia do corpo, maquiagem. 
Atendimento: Equipe de remoção e de contratação, suporte operacional, veículo funerário 
para translado urbano, expedição de documentos, expediente administrativo. 
Cerimonial: Montagem e desmontagem da câmara ardente, ornamentação da sala, 
assistência a família, cortejo fúnebre em perímetro urbano, organização do funeral. 
 

ANEXO III 
ENDEREÇOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
CRAS: 
1. CRAS Antunes  
Rua: Nagib Abssamra, 1801- Jardim 
Antunes 
Fone: (17) 3236-5611 
 
2. CRAS Belo Horizonte  
Rua: Rogério Cozzi, 657- Jardim 
Aniele  
Fone: (17) 3222-4256 
 
3. CRAS Centro 
Rua: Antônio de Godoy, 3243 – Centro 
Telefone: 3212-9195 
 
4. CRAS Cidadania 
Rua: Zacarias Seline André, 200 – 
Parque da Cidadania.  
Fone: (17) 3219-5220 
 
5. CRAS Eldorado  
Rua Santa Fé do Sul, 2813 - Eldorado 
Fone: (17) 3217-7663 
 
6. CRAS João Paulo II  
Rua: Rosa Generosa Pinheiro, 401 –  
João Paulo II  
Fone: (17) 3223-8550 
 
7. CRAS Lealdade e Amizade  
Rua: Projetada 15, s/n - Loteamento 
Amizade - próximo Caixa D´Água 
Fone: 3229-7566 
 
8. CRAS Novo Mundo  
Rua Centenário, 1299 - Jardim 
Sinibaldi.  
Fone: (17) 3226-3131 
 
 
 
 
 

 
9. CRAS Santo Antônio  
Rua Josefina Reis Assunção, 385 –  
Jardim Santo Antônio  
Fone: (17) 3219-7104 
 
10. CRAS São Deocleciano  
Av. Olinda Loria Khauan, 151 – Pq. 
São Miguel 
Fone: (17) 3223-1238 
 
11. CRAS Schmitt  
Rua: Voluntários da Pátria, 460 - Engº 
Schmitt  
Fone: (17) 3808-1412 
 
12. CRAS Solo Sagrado  
Rua: Beatriz da Conceição, 241- Solo 
Sagrado  
Fone: (17) 3217-3200 
 
13. CRAS Vila Toninho  
Rua Maria Onofre Lopes Santos, 1273 
– Vila Toninho 
Fone: (17) 3218-1811 
 
PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 
1- Centro Pop 
Endereço: Rua Antônio de Godoy, 
2839 – Centro 
Telefone: 3227-2520 
 
UPA 
1- UPA Norte 
 Rua Manoel Moreno, esquina com 
Josepha Voltarelli Sanfelice - Jardim 
Antunes 
 Fone (17) 3237-5315/3237-5321 
 
2- UPA Tangará 
 Avenida Getúlio Vargas,381 –  
Jardim Tangará 
 Fone (17) 3222-4184 

ANEXO IV 
AUTO DECLARAÇÃO 

 
 

Eu,_____________________________________________________________, estado 
civil____________________, profissão ____________________________, portador(a) do 
RG_______________________, CPF ___________________, residente e domiciliado(a) 
a_________________________________________________________,  declaro que a renda 
familiar mensal (composição familiar do falecido) total é de até 03 salários mínimos ou renda 
per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo.  
Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas declarações acima sob 
as penas da lei (Lei Nº 7.115, de 29/08/1983) e assino a presente declaração para que produza 
seus efeitos legais. 
 
São José do Rio Preto-SP, _________/_______/_________ 
 

__________________________________________ 
Assinatura 

ANEXO V 
ENCAMINHAMENTO PARA FUNERÁRIA 

 
 
 
 
 

ENCAMINHAMENTO 
 
 
 

Funerária: ______________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________telefone: ___________ 
Nome do CRAS que atendeu:___________________ou CENTRO POP: ____________ 
Nome da UPA que atendeu: _______________________________________________ 
Encaminhamos a (o)  Srª (Sr.) ______________________________________________ 
____________________________________________________________, portador (a) do 
RG_________________, para solicitar o atendimento com Gratuidade Funeral, uma vez que a 
pessoa/família encontra-se em situação de vulnerabilidade social relacionada a renda. 
 
São José do Rio Preto, data: ________/____________/___________. 
 
Nome do profissional: ______________________________. 
Carimbo do profissional 
 
 
 

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 077/2020, Ata de Registro de Preço nº 031/2020, objeto do Processo Licitatório nº 085/2020. TIPO: Menor preço por 
global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de concreto FCK 20 e concreto FCK 25 para uso em obras do município de 
Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 09 de outubro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 16/09/2020, 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: 15/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
YAGO PEREIRA ROCHA 41575473 426.995.518-05 03 19 

KATIA GECILENE ARAUJO NOGUEIRA 21.773.557-5 136.137.718-61 30 01 
LEOMARQUES PEREIRA FELIX 54046886 016.672.774-13 33 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.015.798/0001-15, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETVALLEY”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de 
Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, 
para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço 
supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da 
obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
JOSÉ LUIZ DE SOUZA 135273 308.986.921-72 25 08 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
C.A.D.M. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (CNPJ n° 18.571.750/0001-89), sede na 
Rua XV de Novembro, 3.230, 2º and., sala 21-E, São José do Rio Preto/SP, CEP 15.015-110, 
pelo presente Edital NOTIFICA os adquirentes dos lotes abaixo relacionados para comparecerem, 
no prazo impreterível de 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital, no endereço acima 
mencionado, tendo em vista a existência de pendências em relação ao imóvel. 
 
O não comparecimento e a consequente desconsideração desta notificação ensejará a aplicação 
das sanções legais e resilição unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de restituição a crédito dos proprietários. 
 

Cliente  CPF/MF Quadra Lote 
MARILIA MADRID BORGES FINOTTI 332.773.398-82 08 03 
VAGNER DE SOUZA GUILHERMITTI 264.323.768-40 11 14 

 

Editais de
CITAÇÃO

Edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 1004991-93.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Douglas Savele Torres CPF 337.904.038-06 e a Herika Pelegrini Nogueira CPF 969.695.711-49 que nos autos da 
Ação de Procedimento Comum (R$ 6.000,00 - fev/18) ajuizada por João Fernando Medina Guilhen em face de José Carlos 
Pereira Lemos, objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel sito a rua Projetada 13, atualmente Rua Orlando Zanca, 
nº 343, Residencial Gaivotas II, São José do Rio Preto/SP, adquirido através do contrato de compromisso de promessa de 
compra e venda de imóvel urbano firmado em 31.07.17, foi deferida a denunciação a lide dos requeridos, requerendo o 
denunciante a declaração de posse precária do referido imóvel em relação aos denunciados, com a nulidade da cláusula 
primeira do contrato, uma vez que estes nunca foram legítimos proprietários, com a declaração da rescisão do contrato e 
aplicação da multa contratual. Estando os denunciados em lugar incerto e não sabido, expede-se o edital para que no prazo 
de 15 dias, a fluir os 30 supra, contestem o feito, sob pena de confissão e revelia, ficando advertidos que, no caso de revelia, 
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade 
de São José do Rio Preto, aos 30 de março de 2020. K-16e17/09

DESPACHO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo nº 013/2020 – Pregão Presencial nº 006/2020

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENER-
GIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS À REDE 
(ON-GRIND) COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO 
PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO 
À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, 
MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TO-
DOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO 
DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, 
O TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO”.

            O Consórcio Público Municipal de Inovação e De-
senvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, neste 
ato representado pelo seu presidente, Carlos Eduardo Car-
mona Lourenço, no uso de sua competência e tendo como 
prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 
8.666/93, bem como:

            Considerando a supremacia da Administração Públi-
ca na condução e encerramento dos procedimentos licitató-
rios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor 
do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

DECIDE.

            Mediante o exposto ANULO o Processo Licitatório n° 
013/2.020 — Pregão Presencial n° 006/2.020, em razão de 
omissões/vícios constatados no instrumento convocatório.

Cumpra-se e publique-se.

São José do Rio Preto - SP, 15 de Setembro de 2.020.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Presidente do CINDESP

DESPACHO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo nº 014/2020 – Pregão Presencial nº 007/2020

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES E TÊNIS ES-
COLARES PARA VOLTA AS AULAS, VISANDO ATENDER 
A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS AO 
CINDESP”.

            O Consórcio Público Municipal de Inovação e Desen-
volvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, neste ato 
representado pelo seu presidente, Carlos Eduardo Carmona 
Lourenço, no uso de sua competência e tendo como prer-
rogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 
8.666/93, bem como:

            Considerando a supremacia da Administração Públi-
ca na condução e encerramento dos procedimentos licitató-
rios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor 
do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

DECIDE.

            Mediante o exposto ANULO o Processo Licitatório n° 
014/2.020 — Pregão Presencial n° 007/2.020, em razão de 
omissões/vícios constatados no instrumento convocatório.

Cumpra-se e publique-se.

São José do Rio Preto - SP, 15 de Setembro de 2.020.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Presidente do CINDESP

Editais de
PROCLAMAS

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

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

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

VÍTOR HUGO LUCHETTI GUERRA e TÁSSIA BELINTANI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de setembro de 
1992, fi lho de LUÍS ROBERTO GUERRA e de SANDRA MA-
RIA LUCHETTI GUERRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
pscóloga, solteira, nascida em SANTA ADÉLIA, SP, no dia 13 
de março de 1989, fi lha de  e de MILENI BELINTANI. 

FRANCKEL MORANCY e MARIE ZARETH JEAN. Ele, de 
nacionalidade Haitiana, pedreiro, solteiro, nascido em Haiti, 
EX, no dia 08 de abril de 1994, fi lho de SAINTINOR MO-
RANCY e de AMILA PIERRE. Ela, de nacionalidade Haitiana, 
do lar, solteira, nascida em Haiti, EX, no dia 01 de maio de 
1986, fi lha de  e de EDNA JEAN. 

LEONARDO HENRIQUE FIAMENGHI GONÇALVES e 
BRENDA DE JESUS SILVA. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, representante  comercial, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 05 de janeiro de 1998, fi lho de 
LUIS HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e de ZENILDA 
FIAMENGHI GONÇALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
esteticista, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 17 de setembro de 1999, fi lha de HERNANDES DE 
JESUS SILVA e de LEONICE VENANCIO DA CRUZ SILVA. 

LEANDRO DA SILVA PEREIRA e LÍLIAN SIQUEIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, operador de máquina, solteiro, 
nascido em Pereira Barreto, SP, no dia 17 de fevereiro de 
1990, fi lho de LEONARDO PEREIRA e de OSMARINA FER-
REIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em Olímpia, SP, no dia 16 de julho de 1987, 
fi lha de ONOFRE LOPES DE SIQUEIRA e de MARISTELA 
APARECIDA CORDON PISSARRO SIQUEIRA. 

GUSTAVO DIAS OKAGAVA e MARIA CLARA SEGOVIA 
DO CARMO LISBÔA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
professor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 08 de junho de 1984, fi lho de AITEMAR OKAGAVA 
e de LÍDIA MARIA DIAS OKAGAVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, operadora de video, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 02 de agosto de 1985, fi lha de ED-
MILSON DO CARMO LISBÔA e de ROSALINA EDUVIGES 
SEGOVIA DO CARMO LISBÔA. 

THIAGO CESAR RAMIN e ANA FRANCIELE PEREIRA 
NUMER. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de novem-
bro de 1981, fi lho de CESAR RAMIN e de ZILDA APARECI-
DA RODRIGUES RAMIN. Ela, de nacionalidade brasileira, 
consultora de vendas, divorciada, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 24 de abril de 1981, fi lha de NIVALDO 
NUMER e de MARIA CANDIDA PEREIRA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 15 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. LUCAS GARCIA SANTOS e KELLY CRISTINA DO 
CARMO RIBEIRO, sendo ELE fi lho de ANDRÉ LUIZ DOS 
SANTOS e de ALEXANDRA REGINA GARCIA SANTOS 
e ELA fi lha de GUMERCINDO DONIZETE NASCIMENTO 
RIBEIRO e de MARIA CRISTINA DO CARMO RIBEIRO;
2. VLADI AUGUSTO PRESOTTO e DAIANE DE AS-
SIS, sendo ELE fi lho de ALDO PRESOTTO e de SUELÍ DE 
FATIMA PAIOLA PRESOTTO e ELA fi lha de VAIR JOSÉ DE 
ASSIS e de SONIA MARIA LUGATTO DE ASSIS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/09/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

LUIS FERNANDO OLSEN e SUELLEN DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte (20) de fevereiro de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com 
trinta  e sete (37) anos de idade, motorista autônomo, divorciado, filho de SÉRGIO EDUARDO OLSEN e de dona 
MARIA LUCIA BITELI OLSEN. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida 
aos  sete (07) de novembro de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e seis (36) anos de idade, 
auxiliar de odontologia, solteira, filha de de dona CELIA MARIA DE OLIVEIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, doze (12) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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LIVE

Como já foi informado aqui, a 
dupla Gian e Giovani comanda 
dia 19, sábado vindouro, 
a partir de 20 horas, uma 
live em benefício da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Rio Preto através do saite 
gianegiovanioficial.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
16 de setembro de 2020

RECUPERAÇÃO

O comércio se anima com 
os resultados e já começa a 
desenhar algumas datas em que 
fará campanha para aumento 
de vendas. O primeiro deles é o 
Dia da Criança,12 de outubro. 
Depois vem o Black Friday - dia 
27 de novembro- e o Natal, que, 
se continuar essa animação 
do público consumidor, vai 
recuperar a razzia registrada 
durante o lockdown. O comércio 
de Rio Preto que já era robusto, 
para usar  uma expressão 
popular, com certeza, vai lavar 
a égua.

QUASE PRONTO III 

Mais da metade da reforma do Mercado Municipal está concluída. 
A obra foi dividida em duas etapas. A primeira que reformou 
a metade do prédio a partir da rua Jorge Tibiriçá. Agora, os 
comerciantes que se instalavam na metade que permitia o ingresso 
pela rua Silva Jardim, transferem-se para a parte concluída da 
obra para que o make-up seja feito naquele lado.

     Voltaram domingo os 
cafés da manhã para os 
associados do Harmonia 
Tênis Clube,agora servido no 
bar da pérgula da piscina, 
com as regras mais rígidas do 
protocolo sanitário.

     O ex-governador Luiz 
Antonio Fleury Filho foi 
submetido há dois meses, a 
um transplante de fígado e 
para a alegria dos amigos e 
familiares, passa bem. 

     O Hora – Hospital de 
Olhos, desde segunda-feira, 
deixou o  Horp e começou a 
atender no novo endereço na 
rua Antonio Salvador Ricci, no 
Jardim Redentor.

     A pré-candidatura do 
vereador Renato Pupo, do 
PSDB, a prefeito, morreu na 
praia. Em seu lugar, entrou 
o empresário Denilson 
Marzocchi.

    Sinval Célico Neto e 
Natália Assunção, souberam 
que vão ganhar um 
irmãozinho para o primogênito 
Enrico entre maio e junho 
do ano que vem. Ainda não 
sabem o sexo da criança 
porque a gravidez é recente. 

    Antônio Pereira, o Cebola, 
PMN tenta por tempero 
nas eleições para prefeito, 
mas pelo visto, segundo se 
comenta no Senadinho, não 
vai dar nem para o cheiro.
Verde.

* 

* 

* 

* 

* 

VIAGEM

A elegante Rosy Verdi está na Cidade do México, cumprindo a 
quarentena necessária aos brasileiros, para que possa entrar nos 
Estados Unidos, pois pretende passar uns dias em sua casa, em 
Boca Raton, na Flórida. De lá, volta a São Paulo antes de seguir 
para Londres, ao encontro de seu noivo Cláudio Pelizzari. Rosy e 
Cláudio iam se casar dia 20 de junho, com recepção no belíssimo 
apartamento dela, na Haddock Lobo, mas tiveram que cancelar 
por causa da pandemia. Quem sabe agora, na capital inglesa, 
marcam nova data. 

SAL & BRASA I

O Grupo Sal e Brasa, de Zezinho Bonacina e Nilton De Lazari, 
que nasceu em Rio Preto nos altos da avenida N.S. da Paz, 
onde hoje existe o Castellana, já está em todas as capitais do 
Nordeste, além de Belém do Pará e Distrito Federal. Além das 
suntuosas churrascarias, o Grupo Sal e Brasa tem lojas de fast 
food de churrasco, só para as áreas de alimentação de shopping 
centers, chamadas Sal e Brasa Grill Express.

ANIVERSÁRIOS

ESSES OS ANIVERSARIANTES DE HOJE E AMANHÃ: 16, 
quarta-feira: Jorge Cury Neto, Lizzi Bérgamo Ferreira Ruiz, Maria 
Cecília Pinatto, Fernando Menezes Braga, Hebi Pinheiro Homsi, 
Nubel Zanovello, Ruy Perez Piccolo, Madonna, Andréa Beltrão, 
Carolina Dickman, David Copperfield, Silvana Pelossi Soler Pereira 
Calças. 17, quinta-feira: Octávio Haddad Nahas, Robertinho 
Lima, Rosa Maria Soubhia, Sílvia Maria Munia Erbolato. Fátima 
Zanin de Freitas, Márcia Castelhano, Maria Ignez Duarte Silva e 
Oliveira, Marly di Piero, Moacyr Munholi, Nilva Castro Grosser, 
Rosa Maria C Soubhia, Célia Regina M. Mugayar. 

TRADIÇÃO 
CONTINUADA

C o m  o  f e c h a m e n t o  d o 
res tau ran te  Bamb ina ,  o 
Cantinella, de propriedade 
de Paulo Silva, deverá incluir 
no cardápio um dos pratos 
e m b l e m á t i c o s  d a q u e l e 
restaurante,o bacalhau, cuja 
fama ultrapassou fronteiras da 
cidade. Até agora, o Cantinella 
não oferecia o bacalhau porque 
o Bambina, fundado por seu pai 
e dirigido por sua mãe, D. Ilza 
e seus irmãos Cláudia e Mauro, 
tinha o acepipe como carro-
chefe no cardápio. E Paulo 
respeitava a tradição. 

SAL & BRASA II
O grupo mantém aqui, um dos maiores sucessos da história de 
restaurantes, o Rancho do Cupim, que está indo de vento em 
popa, e até onde a pandemia permitiu, esteve sempre lotado.
As lojas da marca Sal e Brasa- algumas delas franquias- de 
Salvador, Recife, Fortaleza, São Luis do Maranhão e Belém do 
Pará mostraram ótimo desempenho, mesmo com a pandemia.
Destaque para as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping, 
Parque Shopping Bahia, Paralela, em Salvador. Tacaruna, Recife 
e Paulista, em Recife, Iguatemi 1, Iguatemi 2, Rio Mar,Out Let e 
Parangaba, em Fortaleza; lojas do Ilha e Rio Anil, em São Luis.E 
Boulevard, em Belém.

NOVA CASA

O casal Mauro Silva e Carol Buissa, transferiu sua Tria Bakers, 
de pães artesanais, que funcionava na esquina da Raul Silva 
com Jaci, embaixo do restaurante Bambina, para a Avenida da 
Saudade, na esquina da escola Cenobelino de Barros Serra. 

QUASE PRONTO II 

Com esse trabalho exemplar que deu um novo make-up ao 
Calçadão, as fachadas das lojas se destacaram e muitas deles 
também mereciam um novo visual para dar harmonia à obra 
realizada pela prefeitura. O empresário que souber cuidar bem 
de sua fachada e dar-lhe uma aspecto clean e atraente, com 
certeza, vai se sobrepujar sobre os demais e ter grande vantagem 
sobre a concorrência.

NOVO COMANDO

O restaurante Panorâmico 
do Automóvel Clube, poderá 
ser  a r rendado.  Já estão 
adiantadas as negociações que 
uma empresária vem fazendo 
com a Diretoria Jesus Martin 
Neto para assumir o comando 
daquele elegante espaço. Volto 
ao assunto.

* 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 

Desde o dia 11 de setembro, está em cartaz no Riopreto Shopping 
a exposição “29 almas mais uma”, do fotógrafo Santiago Garcia. 
O projeto foi contemplado com o Prêmio Nelson Seixas e tem o 
intuito de conscientizar sobre a importância de adotar animais em 
situação de abandono.Na exposição, o fotógrafo conta a história 
de 29 pessoas mais uma que optaram por resgatar animais na 
situação de rua, utilizando técnicas da fotografia para sensibilizar 
o público. A exposição digital está disponível no instagram do 
projeto (@29almasmaisuma) e fica no Riopreto Shopping até o 
dia  21 de setembro. 

SHOW

A dupla rio-pretense Zé Neto & 
Cristiano foi confirmada como 
uma das atrações da 65ª Festa 
do Peão de Barretos no ano que 
vem e se apresenta no sábado, 
28 de agosto. Essa é a terceira 
atração musical já anunciada 
pela organização do evento, 
que confirmou a participação 
de Gusttavo Lima, e da cantora 
Marília Mendonça.

PROGRESSO 

Os i rmãos Reinald inho e 
Gustavo Zanon, donos da 
Seguralta, transformaram a 
empresa rio-pretense em uma 
das mais fortes no setor de 
franquias no país, o Grupo 
Zanon. Conquistaram em 
torno de 2 mil parceiros. E 
os resultados começam a 
aparecer, através da bonita 
Ferrari com a qual circulam 
na cidade e do jato Citation 
Mustang que acabam de 
adquir i r  para levá- los ao 
encontro dos franqueados.

NOVO RESTAURANTE

O banqueteiro Manoel Carlos Pinotti e André Barrenha se uniram 
numa sociedade e devem inaugurar em breve, o “Abençoado”, um 
restaurante localizado na entrada vicinal de Engenheiro Schmitt 
– na Padre Mariano de la Mata, ao lado do Buffet Manoel Carlos, 
onde existia uma chácara destinada a aluguel para festas. A casa 
vai oferecer um cardápio de cozinha sentimental rural.

ALTAR

De casamento marcado, o médico  Giovanni Braile Sternieri, 
filho de Walter Sternieri Junior e Valéria Braga Braile - neto do 
saudoso Domingo Marcolino Braile - e a jovem Victória Guedes 
Pereira, filha de Eduardo e Vanessa Colino Busnardo Guedes 
Pereira. Os editais de proclama já foram publicados. 

DÉCOR

Maria Fernanda Nogueira Ferreira e Patrícia Sodré Boenen, 
montaram o MA.PA –um escritório de Design de Interiores. E são 
elas as responsáveis pelo bonito e elegante projeto do Catellana 
Prime, que deverá ser inaugurado no início de novembro. Não vai 
mudar muita coisa do que era o antigo Bambina, onde o Castellana 
Prime chega com armas e bagagens, mas o que será mudado, 
dará um up no vizoo da casa. Quem viver, verá.

BABY

A advogada Cidinha Pasqualon 
que está setentando, ganhou um 
presentaço de aniversário que 
aliás, transcorreu na semana 
passada. Ficou sabendo que 
vai ser vovó. O menino, filho de 
Rayn James e Gabi Pasqualon 
James, que moram em Path, 
na Austrália, vão dar-lhe um 
netinho que chega em março. 

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

QUASE PRONTO I 

O calçamento do leito carroçável e as calçadas do Calçadão 
da General Glicério estão praticamente prontos, assim como 
também os da Bernardino e das três quadras transversais, dos 
nossos principais veios comerciais do centro da cidade. Quando 
forem colocados os postes de iluminação, os bancos, as árvores 
e as floreiras, vão ficar, sem dúvida, uma beleza.

SAL & BRASA III

O Sal e Brasa reinaugurou lojas em Natal, Maceió, a segunda loja 
em Teresina, a de Caruaru, em Pernambuco e a primeira em São 
Paulo, no Shopping Bonsucesso, em Guarulhos. A propósito, um 
novo produto e marca do Grupo Sal e Brasa está próximo de nascer.

NOVAS REGRAS

Os restaurantes estão se adaptando à nova realidade e os 
comensais também estão sendo obrigados ao “novo normal”. 
Quem gostava de usar um restaurante para reuniões prolongadas 
com amigos e familiares, almoçando ou jantando e degustando 
bom vinho, um scotch ou caipirinhas, regadas a intermináveis 
conversas, pode tirar o cavalo da chuva. Com a reabertura, alguns 
restaurantes estão adotando um horário de utilização de suas 
mesas, em torno de 1 hora a 1 hora e meia, no máximo.Muito 
justo.Com a diminuição de  mesas exigidas pelas leis sanitárias,o 
restaurante não pode permitir que uma mesa seja utilizada ao 
longo de horas, em detrimento de outras pessoas que estão à 
espera de lugar. 

GASTRONOMIA

O grupo Red Angus reuniu-se para um jantar dia 9, na casa do 
delegado de Polícia, Raul Pinheiro Machado. No cardápio, um 
churrasco de carneiro oferecido por Luizinho Silva e preparado 
por seu irmão Clowis (Comijanta), além de um arroz de chrie 
assinado por Paulo Dalul.Over the rainbow, claro.

DIGITAL

O Riopreto Shopping lançou 
recentemente o Guia de 
Compras digital (https://bit.
ly/2Q5tZqQ), plataforma que 
oferece contato direto com 
a loja, possibilitando mais 
informações aos clientes sobre 
os produtos e dando opções de 
compras no formato delivery. 
O guia está disponível no site 
e no Instagram do Riopreto 
Shopping. 

Sol Marques
foi muito 
cumprimentada 
pelos amigos 
e familiares no 
passado finde. 
Ganhou idade 
nova na
 sexta-feira.

Bons Tempos: Gerson Souza Lima e Silvana Beolchi 
Lima, curtindo Veneza.


