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Cai liminar e 
agências do 
INSS devem 
abrir hoje
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Edinho forma 
super coligação, 
mas não dá para 

cantar vitóriaMirassol também alerta para 
perigo de desabastecimento
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Divulgação

Região tem doação total de órgãos
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Com a finalização das con-
venções partidárias nesta quar-
ta-feira (16) foram confirmados 
10 nomes (veja tabela aci-
ma)que irão disputar o cargo 
de prefeito de Rio Preto na 
eleição marcada para acon-
tecer no dia 15 de novembro.
Entre conversas e articulações 
o candidato que obteve o maior 
apoio foi o candidato a reelei-
ção, o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que terá como vice Or-
lando Bolçone (DEM).  Pág A3

Vertedouro da represa seco há dias e sem previsão de chuvas

Cláudio LAHOS

Coligação “Rio 
Preto Muito 
Mais”
Edinho Araújo 
vice Orlando 
Bolçone

ELEIÇÕES 2020

Coligação “Rio 
Preto de 
Verdade” 
Marco Casele 
vice 
Terezinha 
Pachá

Coligação 
“Mudança Com 
Segurança”
Coronel Helena 
vice Claudinho 
Bolonhesi 

Coligação “Rio 
Preto Pode 
Mais”
Carlos de 
Arnaldo e vice  
Lawrence 
Garcia

Coligação “Rio 
Preto de Mãos 
Limpas”
Rogério 
Vinicius e vice 
Valquíria 
Faganelli

Partido PT 
Celi Regina e 
vice João 
Alfredo 

Partido Psol
Marco Rillo e 
vice Luciana 
Fontes 

Partido PC 
do B 
Carlos 
Alexandre e 
vice Merlin 
Diniz 

Partido PRTB
Paulo Bassan 
e vice 
Marcelo Zola 
Peres 

Partido Novo
Filipe 
Marchesoni e 
vice Aglaê 
Rosário 
Antunes  

Eles querem o voto do rio-pretense
Semae inicia 
racionamento 
de água hoje 
em 18 bairros

O Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de Rio Preto anunciou que irá 
iniciar nesta quinta-feira (17) 
o racionamento de água em 
18 bairros do município (veja 
lista ao lado), das 13h às 
20h. Aproximadamente 180 
mil pessoas serão afetadas 
pela medida. De junho a se-
tembro, choveu apenas 18,55 
milímetros.              Pág. A2 

Olímpia já 
prepara 

reabertura de 
parques dia 23

Principal polo turístico da 
região, Olímpia já iniciou as 
tratativas com as lideranças 
do setor, o Comitê Municipal 
de Gerenciamento da Co-
vid-19 e demais departamen-
tos envolvidos para definir as 
diretrizes e os protocolos de 
saúde a serem seguidos, a fim 
de que a retomada ocorra de 
forma gradual e responsável. 
                             Pág. A2

Segundo o diretor geral da 
concessionária, Antonio Hercules 
Neto, nessas últimas semanas o 
consumo de água subiu mais de 
20% em relação ao mesmo período 

do ano passado e o nível da represa 
de captação do rio São José dos 
Dourados está apenas com 40% 
da sua capacidade, com quase seis 
metros abaixo do padrão. Pág.A2

Veja os bairros:
Boa Vista

Alto Rio Preto

Urano

Vila Maceno

Vila Diniz

Alto Alegre

Mansur Daud

São Judas

Eldorado

Solo Pinheiro

Santo Antônio

Redentora

João Paulo

Castelinho

Maria Lúcia
Cidade Jardim

São Marcos 

Higienópolis

Internações por SRAG 
crescem em Rio Preto

Mãe e filha 
morrem 

esfaqueadas
A jovem Silvia Dayane Go-

mes, 22 anos, esfaqueada pelo 
namorado Bruno Henrique Vas-
concelos de Oliveira, de 20 anos, 
morreu horas após a mãe, tam-
bém vítima do crime.        Pág.A4

Deic prende 
traficante no 
Brejo Alegre
O suspeito estava sendo 

investigado há um mês por trá-
fico de drogas. A investigação 
apontou que ele vendia maco-
nha e cocaína no bairro Brejo 
Alegre, zona leste.    Pág. A4
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TORNEIRA SECA

Semae anuncia racionamento de 
água em 18 bairros a partir de hoje

O Semae (Serviço Munici-
pal Autônomo de Água e Esgo-
to) de Rio Preto anunciou que 
irá iniciar nesta quinta-feira 
(17) o racionamento de água 
em 18 bairros do município, 
das 13h às 20h. Aproximada-
mente 180 mil pessoas serão 
afetadas pela medida.

Segundo a autarquia, a 
estiagem, aliada ao alto con-
sumo, diminuiu a oferta de 
água superficial do rio Preto 
colocando em risco todo 
o abastecimento. A última 
chuva significativa ocorreu 
no dia 28 de junho, quando 
foi registrado 9,9 milímetros. 
De junho a 15 de setembro, 
choveu apenas 18,55 milí-
metros e não há previsão de 
precipitação pelo menos até 
o dia 23.

“Numa época normal cap-
tamos da Represa Municipal, 
que fornece água para a Es-
tação de Tratamento de Água 
‘Palácio das Águas’, 450 litros 
de água por segundo. Atu-
almente, estamos captando 

300 litros por segundo”, afir-
mou Jaqueline Reis, gerente 
de Operação e Manutenção 
de Água do Semae.

Ainda segundo Jaqueline, 
o lago 1 da Represa não está 
fornecendo água para a ETA. 
Ele sofreu um rebaixamento 
de 20 centímetros. A água da 
estação está sendo captada 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

do lago 3, que está com 2 
centímetros de água acima 
do vertedouro. “A captação 
de água na Represa Municipal 
está 23% menor que o mesmo 
período em 2019, de maio a 
agosto”, informou a gerente.

De acordo com o Semae, 
Rio Preto vem registrando um 
consumo de 250 litros de 

Semae anuncia racionamento de água em Rio Preto

Cláudio LAHOS

SEM ÁGUA DIA 23

Mirassol avisa para risco 
de desabastecimento

Em virtude do longo perí-
odo de estiagem, das altas 
temperaturas e do aumento 
dos focos de queimadas na 
região Noroeste Paulista, a 
Sanessol emite nesta quar-
ta-feira, dia 16, um alerta 
para a população de Mirassol 
sobre a importância do uso 
consciente de água para evi-
tar racionamento na cidade.

Segundo o diretor geral 
da concessionária, Antonio 
Hercules Neto, nessas últi-
mas semanas o consumo de 

água subiu mais de 20% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado e o nível da 
represa de captação do rio 
São José dos Dourados está 
apenas com 40% da sua 
capacidade, com quase seis 
metros abaixo do padrão. 
“Estamos trabalhando em 
ações pontuais e preventi-
vas, porém chegamos nesse 
momento crucial no qual a 
colaboração da população é 
imprescindível! Entendemos 
que as temperaturas mais 
elevadas, as queimadas e o 
isolamento social são fatores 

que influenciam diretamente 
no consumo de água, mas 
precisamos muito da coope-
ração de todos para evitar dias 
de racionamento como tem 
acontecido em outras cidades 
do estado”, ressalta Hercules.

A concessionária monitora 
diariamente os indicadores de 
abastecimento e tem refor-
çado as rotinas operacionais 
para atender a população 
com agilidade e precisão para 
manter o abastecimento em 
Mirassol. Nos bairros mais 
críticos são disponibilizados 
caminhões pipa.

Da REDAÇÃO

Reabertura de parques 
temáticos anima 

economia de Olímpia

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira (16) 
a autorização para reabertura 
dos parques temáticos ao públi-
co a partir de 23 de setembro. 
O aval vale para parques insta-
lados em municípios que estão 
na fase amarela do Plano São 
Paulo por 28 dias consecutivos.

“São Paulo concentra, de 
longe, a maior quantidade de 
parques e atrações temáticas 
do país. Também é a maior con-
centração da América Latina”, 
afirmou o Doria. Os parques 
poderão operar ao longo de 
oito horas diárias com 40% 
da capacidade de público. Os 
protocolos gerais e específicos 
continuam valendo: uso obriga-
tório de máscaras, medição de 
temperatura, ingressos vendidos 
antecipadamente e controle de 
acesso. A fiscalização fica a 
cargo das prefeituras.

Principal polo turístico da 
região, a Prefeitura de Olímpia 
informou por nota que já iniciou 
as tratativas com as lideranças 
do setor, o Comitê Municipal de 
Gerenciamento da Covid-19 e 
demais departamentos envol-
vidos para definir as diretrizes e 
os protocolos de saúde a serem 
seguidos, a fim de que a reto-
mada ocorra de forma gradual 
e responsável. Um decreto ser 
publicado na próxima semana 
regulamentando o funciona-
mento dos parques.

“A Administração Municipal 
enxerga de modo positivo a re-
abertura, tendo em vista que o 
turismo é responsável por mais 
de 50% da economia da cidade 
e a atividade está paralisada 
há seis meses, prejudicando a 
geração de emprego e renda, 
mas reforça que todo o processo 
deve ser realizado com planeja-
mento e cautela, primando pela 

proteção, segurança e saúde 
das pessoas”, diz a nota enviada 
pela Prefeitura.

A rede hoteleira da cidade 
também será beneficiada com 
a reabertura dos parques. “Em 
uma cidade com as caracte-
rísticas de Olímpia, os hotéis e 
parques formam um único con-
junto, pois estão muito próximos 
e um alimenta o outro. Ficamos 
bastante felizes com a notícia. 
Essa é uma conquista para a 
cidade, que tem sua vida e sua 
economia atreladas ao turismo, 
por isso nos dedicamos tanto 
para que essa reabertura pudes-
se acontecer o quanto antes”, 
afirmou Rafael Almeida, CEO 
do Grupo Natos, que administra 
o Enjoy Olímpia Park Resort e 
o Solar das Águas Park Resort.

Olímpia conta dois dos 10 
parques aquáticos mais visita-
dos da América Latina: Termas 
Laranjais (1,8 milhão visitantes 
por ano) e Hot Beach (608 mil 
visitantes por ano). O Hot Be-
ach informou que vai aguardar 
a publicação do decreto para 
definir a retomada da operação 
do parque aquático.

Outra atração da cidade, o 
Vale dos Dinossauros anunciou 
que retornará só no dia 1 de 
outubro. De segunda, quarta, 
quinta e domingo a atração vai 
abrir das 9h às 18h e de sexta 
e sábado das 9h às 19h. Entre 
as medidas de segurança, os 
clientes terão que passar por 
um medidor de temperatura 
antes de entrar e a utilização de 
máscaras será obrigatória.

Vinicius LIMA

Rio São José dos Dourados está apenas com 40% da sua capacidade, com quase 
seis metros abaixo do padrão

Ricardo BONI

Parques temáticos de Olímpia devem reabrir dia 23

Divulgação

água/dia por pessoa, quando 
o ideal deveria ser entre 180 
e 200 litros. No último final de 
semana, o Semae registrou 
um consumo de 375 litros 
de água/dia por pessoa em 
alguns bairros e condomínios 
da cidade. “As pessoas preci-
sam economizar água nesse 
período de seca. Rio Preto 

não pode continuar no ritmo 
que está”, declarou a gerente.

Os bairros impactados pelo 
racionamento serão: Boa 
Vista, Alto Rio Preto, Urano, 
Vila Maceno, Vila Diniz, Alto 
Alegre, Mansur Daud, São 
Judas, Eldorado, Solo Pinhei-
ro, Santo Antônio, Redentora, 
João Paulo, Castelinho, Maria 

Lúcia, Cidade Jardim, São 
Marcos e Higienópolis.

O Semae ainda pede para 
que a população verifique 
possíveis vazamentos nas re-
sidências, evite lavar a calçada 
com mangueiras e realize 
pequenas mudanças na roti-
na para conseguir economiza 
mais água.
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Rio Preto tem dez 
candidatos a prefeito

Com a finalização das 
convenções partidárias nes-
ta quarta-feira (16) foram 
confirmados 10 nomes que 
irão disputar o cargo de pre-
feito de Rio Preto na eleição 
marcada para acontecer no 
dia 15 de novembro.

Entre conversas e arti-
culações o candidato que 
obteve o maior apoio de 
outras siglas em Rio Preto 
foi o candidato a reeleição, 
o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que terá como vice 
Orlando Bolçone (DEM), 
além destes dois partidos, 
outros 10 fazem parte da 
coligação “Rio Preto Muito 
Mais” são eles: PSD, PL, PP, 
Patriota, Podemos, PSDB, 
Cidadania, PROS, Avante 
e PMB.

O PSL confirmou nesta 
quarta (16) o nome de 
Marco Casele que terá como 
vice Terezinha Pachá (PSB) 
partido este do ex-prefeito 
Valdomiro Lopes outros dois 
partidos o PSC e o PTC fa-

zem parte da coligação “Rio 
Preto de Verdade”.

Outras duas coligações fo-
ram confirmadas durante as 
convenções sendo cada uma 
delas com a participação de 
três partidos cada. Um delas 
encabeçada pela Coronel 
Helena do Republicanos da 
coligação “Mudança Com 
Segurança” terá como vice 
Claudinho Bolonhesi do PTB 
e o apoio do Solidariedade.  
A outra coligação “Rio Preto 
Pode Mais” tem como can-
didato a prefeito Carlos de 
Arnaldo (PDT) e como vice 
Lawrece Garcia do PV ,além 
do apoio da Rede.

O DC (Democracia Cristã) 
se uniu com o PMN e com a 
coligação “Rio Preto de Mãos 
Limpas” terá Rogério Vinicius 
candidato a prefeito e a vice 
Valquíria Faganelli, ambos 
do DC.

Chapa pura – outros 
cinco candidatos disputaram 
o pleito com chapa pura 
são eles: PT que vai para a 
disputa com a ex-vereadora 
Celi Regina a prefeita e João 
Alfredo como vice, o Psol terá 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br VEJA O TEMPO DE TELEVISÃO:

Coligação: “Rio Preto Muito Mais” Edinho Araú-
jo:4m30s;
Coligação “Rio Preto de Verdade” Marco Case-
le:1m42s;
Coligação “Mudança Com Segurança” Coronel 
Helena: 1m02s;
Coligação “Rio Preto Pode Mais” Carlos de Ar-
naldo: 40,24s;
Coligação “Rio Preto de Mãos Limpas” Rogério 
Vinicius: 7,85s;
PT – Celi Regina: 58,66s;
Psol – Marco Rillo: 12,34s
PC do B – Carlos Alexandre: 12,34s;
Novo – Filipe Marchesoni: 10,24s; e
PRTB – Paulo Bassan: sem tempo de rádio e Tv;

Cláudio LAHOS
EM TODO ESTADO

Cai liminar e INSS 
deve reabrir hoje
O INSS (Instituto Nacional 

do Seguro Social) recorreu 
e reverteu a decisão judicial 
do TRF-3, que havia suspen-
dido a reabertura gradual de 
suas unidades no Estado de 
São Paulo. Com isso, a par-
tir desta quinta-feira (17) o 
órgão retoma parcialmente o 
atendimento presencial, com 
a reabertura de 122 agências 
no Estado. As unidades podem 
ser consultadas no site www.
covid.inss.gov.br .

Na decisão que revoga a 
liminar concedida no fim de 
semana, o TRF3 reconhece 
que o INSS adotou medidas 
para garantir a segurança 
tanto dos segurados quanto 
dos servidores. Entre elas, por 
exemplo, a publicação de nor-
mativos estabelecendo regras 
sobre o retorno dos servidores 
ao trabalho presencial e defi-
nindo quais grupos poderiam 
permanecer em teletrabalho 
por medida de segurança. 
A Justiça também reiterou o 
caráter essencial do serviço 
prestado pelo INSS e afirmou 
que a não realização de alguns 
serviços, que só podem ser 

realizados presencialmente, 
trazem prejuízos aos segurados.

Atendimento apenas agen-
dado - Após mais de cinco 
meses de atendimento re-
moto, os segurados devem 
ficar atentos às mudanças 
para evitar sair de casa sem 
necessidade. Para evitar aglo-
meração, e visando a saúde 
de servidores e segurados, as 
agências manterão regime de 
atendimento diferenciado. Nes-
ta primeira etapa da retomada, 
as agências atenderão apenas 
segurados agendados e em ho-
rário reduzido, das 7h às 13h. 
Serão priorizados os seguintes 
atendimentos: avaliação social, 
cumprimento de exigência, 
justificação administrativa e 
reabilitação profissional. Para 
todos os serviços, o segurado 
deve realizar o agendamento 
pelo Portal Meu INSS (site www.
gov.br/meuinss e aplicativo) ou 
pelo telefone 135. Segurados 
sem agendamento não serão 
atendidos nas agências, para 
evitar aglomerações, conforme 
determinações do Ministério 
da Saúde.

Perícia Médica Federal - A 
Perícia Médica Federal, ligada 
à Secretaria Especial de Previ-

Da REDAÇÃO

Projeto cria Código de Defesa do Empreendedor

Projeto que aprovado na 
última terça-feira (15) na 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp) 
de autoria dos deputados 
Itamar Borges (MDB), Ser-
gio Victor (Novo) e Ricardo 
Mellão (Novo) que criar o 
Código de Defesa do Em-
preendedor.

O PL 755/2019 tem 
como objetivo preservar 
direitos e dar garantias aos 
empreendedores contra 
interferências indevidas do 
Estado na atividade econô-
mica.

Segundo o deputado 
Itamar Borges, que presi-
de a Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo e 

Combate à Guerra Fiscal da 
ALESP,  o projeto tem como 
foco deixar o ambiente de 
negócios mais amigável para 

renda e trabalho, contribuir 
com o desenvolvimento e 
oferecer serviços e produtos 
para a sociedade. Por isso 
a importância de se definir 
regras na interferência do 
Estado na vida do empre-
endedor”, salientou Borges.

Ideia - A iniciativa para 
a criação do Código de 
Defesa do Empreendedor 
foi estimulada pela Medi-
da Provisória da Liberdade 
Econômica (MP 881/19), 
apresentada no âmbito fe-
deral e transformada na Lei 
Ordinária 13.874/2019, que 
estabelece direitos para o li-
vre mercado e investimentos 
em tecnologia.

O projeto foi para a san-
ção do governador João 
Doria (PSDB).

Da REDAÇÃO

as atividades produtivas. “O 
empreendedor precisa ter 
liberdade para produzir, ter 
um negócio próprio, gerar 

Divulgação

NA ALESP

Sandália da humildade
A ampla coligação formada para disputar a reeleição 

mostrou a força que o prefeito Edinho Araújo (MDB, foto) 
adquiriu no transcorrer do seu mandato, que expira este 
ano. Agora, não dá para cantar vitória antes da apuração 
dos votos, achando que mais um mandato de quatro anos 
estaria garantido. O conselho aos correligionários mais afoitos 
não poderia ser outro: muita calma nessa hora, ou seja, para 
evitar percalços de última hora, o ideal é vestir as sandálias 
da humildade e trabalhar duro para convencer o eleitorado. 
Afinal, só depois que o eleitor apertar a tecla ‘confirma’, na 
urna eletrônica, é que a decisão se consuma. Como diz a 
expressão popular: “Cuidado com o salto alto!”.

Chancela
O presidente do PSDB, 

Manuel Gonçalves, informou 
que não houve desistência e 
os tucanos compareceram 
em massa para votar na 
convenção do partido pro-
movida ontem com o propó-
sito de oficializar a chapa de 
pré-candidatos a vereador e 
também a coligação com o 
MDB. A interferência do pre-
sidente estadual do partido, 
Marco Vinholi, que barrou a 
pré-candidatura de Denílson 
Marzochi a prefeito, portan-
to, não interferiu na decisão 
e aliança com o MDB foi 
chancelada. Gonçalves dis-
se que espera eleger até três 
vereadores.

Ação concreta  
Enquanto o governo brasileiro continua com o negacio-

nismo de que as queimadas na Amazônia e no Pantanal são 
pífias, uma carta assinada por oito países europeus mandou 
recado claro: as queimadas dificultam a compra de produtos 
brasileiros. Antes, um grupo de 200 empresas brasileiras já 
havia criticado as queimadas que estão devastando a flora e 
a fauna naquela região. O vice-presidente Hamilton Mourão 
voltou a negar o inegável, argumentando que até existe, mas o 
que está prevalecendo é uma campanha difamatória contra o 
Brasil. Logo o presidente do Conselho Nacional da Amazônia: 
mentiu de novo e o que fala já não tem mais credibilidade. 
Simples: precisa de ação concreta…

Chuleado
Depois de muito diz que 

diz Valdomiro Lopes (PSB) 
decidiu apoiar Marco Ca-
sale (PSL) para prefeito. As 
tratativas começaram há 
mais de um mês, quando 
a coluna divulgou um en-
contro ‘secreto’ entre eles 
no escritório do ex-prefeito. 
Como existia pressão por 
parte do grupo de apoio do 
ex-prefeito, que defendia a 
sua candidatura, o encontro 
‘secreto’ foi esquecido, po-
rém, o acordo estava sendo 
costurado a ponto chuleado. 
Agora, se Edinho tivesse pro-
curado Valdomiro, a história 
seria outra? Tem gente que 
diz sim…

Onze partidos
A coligação que vai apoiar 

Edinho Araújo (MDB) na 
campanha eleitoral tem 11 
partidos: MDB, PP, Patriota, 
DEM, PSD, PL, Avante, Po-
demos, Pros, PSDB e PMB. 
Com essa coligação, o pre-
feito terá um amplo espaço 
no horário eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão, com 
o objetivo de divulgar as 
obras que foram ou ainda 
estão sendo executadas no 
atual mandato e também 
sobre o novo plano de go-
verno. Mais: a coligação 
só não foi ampliada porque 
já não havia mais espaço 
no ‘barco’ nesta reta final. 
Interessado até tinha! 

Experiência
Marco Casale diz que o 

apoio político de Valdomiro 
Lopes (PSB) tem muito a 
acrescentar na sua campa-
nha para prefeito. “A experi-
ência de uma administração 
que trouxe muito avanço 
para São José do Rio Preto”, 
frisou. Agora, para obter 
desempenho positivo na 
campanha eleitoral, Casale 
deve preparar um plano de 
governo inovador e evitar 
colar naquilo que Valdomiro 
realizou nos oito anos fren-
te à Prefeitura. Afinal, voto 
não se transfere e o bom 
da coligação é o tempo de 
televisão. PTC e PSC fazem 
parte da coligação.

Cai para dez
Antes do começo das 

convenções eram 15 postu-
lantes ao cargo de prefeito. 
Depois o número foi caindo 
e 10 confirmaram presenças 
nas urnas eletrônicas no pri-
meiro turno, 15 novembro. 
Aqui estão os guerreiros: 
Edinho Araújo (MDB), Marco 
Rillo (PSOL), Carlos de Arnal-
do (PDT), Rogério Vinicius 
(DC), Celi Regina da Cruz 
(PT), Marco Casale (PSL), 
Coronel Helena (Republica-
nos), Paulo Bassan (PRTB), 
Carlos Alexandre (PCdoB) e 
Filipe Marchesoni (Novo). Se 
tiver segundo turno, quais 
seriam os dois guerreiros? A 
conferir…

 Século XXI
Seguindo a linha dura 

do presidente nacional do 
PRTB, Levy Fidelix, o candi-
dato a prefeito Paulo Bassan 
disse que não fez nenhuma 
tratativa para firmar aliança 
com outros partidos. Sobre 
sua meta na disputa pela 
Prefeitura, Bassan diz que 
será embasada na inova-
ção: “Minha expectativa é 
poder levantar um debate 
com apresentação de solu-
ções para ajudar Rio Preto 
a entrar no século XXI”. Na 
convenção promovida na 
última terça-feira, a direção 
do partido escolheu Marcelo 
Zola Peres para formar a 
chapa pura do PRTB.

ELEIÇÕES 2020

Os deputados Itamar Borges, Sergio Victor e Ricardo Mellão

o vereador Marco Rillo como 
candidato majoritário tendo 
como vice Luciana Fontes, o 
PC do B tem Carlos Alexandre 
e Merlin Diniz, o PRTB terá 
Paulo Bassan e Marcelo Zola 
Peres como vice e o Novo dis-
putara com Filipe Marchesoni 
a prefeito e Aglaê Rosário 
Antunes vice.

O inicio oficial das cam-
panhas por parte dos can-
didatos conforme o novo 
calendário eleitoral é o dia 
27 de setembro.

Tempos de Rádio e TV 
- o horário eleitoral gratuito 
será vinculados de 09 de 
outubro a 13 de novembro.

dência e Trabalho, demandou 
adequações nas salas de perí-
cias das agências do INSS para 
retornar à atividade presencial, 
após inspeção realizada entre 
os dias 8 e 9 de setembro. O 
INSS começou na quinta-feira 
(10/09) a cumprir este com-
promisso de fazer as adequa-
ções o mais rápido possível, 
para que o serviço possa voltar 
a ser oferecido à população.

As novas inspeções serão 
feitas em conjunto, entre o 
INSS e a Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho. 
Comprovando-se a adequação 
dos consultórios, a perícia re-
tomará o atendimento nessas 
unidades. O segurado que 
tinha agendamento de perícia 
médica deve desconsiderar e 
proceder com a remarcação 
apenas pelo telefone 135.

Agências do INSS devem abrir hoje no Estado
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JOAZ HENRIQUE MARTINS, faleceu 
aos 74 anos de idade. Era solteiro. Foi 
sepultado no dia 16/09/2020, às 10:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

MARCELINO MARTINS FILHO, faleceu 
aos 87 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Helena Terezinha Paro Martins e deixa 
os fi lhos Maria Helena, Carlos Alberto e 
Eliana. Foi sepultado no dia 16/09/2020, às 
10:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério municipal de Nhandeara.

MAURO CÉSAR MENDES DA SILVA, 
faleceu aos 41 anos de idade. Era solteiro. 
Foi sepultado no dia 16/09/2020, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério São João Batista.

MIGUEL FLORES DIAS, faleceu aos 
89 anos de idade. Era viúvo da Sra. Ita-
mina Ferron Dias e deixa os fi lhos Helena 
Aparecida, Marta Regina, Carlos Roberto 
e Hamilton Luís. Foi sepultado no dia 
16/09/2020, às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

JOÃO BASCO, faleceu aos 87 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Apare-
cida Zanardi Basco. Foi sepultado no dia 
16/09/2020, às 15:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
da Ressurreição.

APARECIDA ORLANDI GOMES, faleceu 
aos 86 anos de idade. Era viúva do Sr. 
José Gomes Pita e deixa os fi lhos Carlos 
Antonio, Marcos Antonio, Rosana Gomes e 
Aparecida Regina (falecida). Foi sepultada 
no dia 16/09/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

EGÍDIO IDELFONSO DE AGUIAR, fale-
ceu aos 78 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Alaíde Maria de Almeida de Aguiar 
e deixa os fi lhos Vilma, Milton e José Ilto. 
Foi sepultado no dia 16/09/2020, às 13:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

LUIZ FERREIRA, faleceu aos 83 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Maria de 
Lourdes da Silva Ferreira e deixa os fi lhos 
Edgard, Maria Luiza, Ezequiel Aparecido 
e Élcio (falecido). Foi sepultado no dia 
16/09/2020, às 14:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

SEBASTIÃO MOREIRA MATTOS, fale-
ceu aos 82 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Ignez Campoli e deixa os fi lhos Lucinei, 
Lucimar e Gilmar (falecido). Foi sepultado 
no dia 16/09/2020, às 15:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, fa-
leceu aos 85 anos de idade. Era viúvo da 
Sra. Irma Barbosa da Silva e deixa os fi lhos 
Salmo, Sandra, Vanuza, Sonia, Antonio 
(falecido), Samuel (falecido) e Cristina 
(falecida). Seu sepultamento será no dia 
17/09/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

IZABEL ALBERTI, faleceu aos 93 anos 
de idade. Era viúva do Sr. Gregório Alberti 
e deixa as fi lhas Maria Amélia e Neusa. 
Foi sepultada no dia 14/09/2020, às 17:30, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

ACUSADO PRESO

Tragédia aumenta e filha esfaqueada 
junto com a mãe morre no hospital

A jovem Silvia Dayane Go-
mes, 22 anos, esfaqueada 
pelo namorado Bruno Henrique 
Vasconcelos de Oliveira, de 20 
anos, morreu durante a madru-
gada desta quarta-feira (16). 
Ela havia passado por cirurgia 
no Hospital de Base (HB), em 
Rio Preto, mas não resistiu.

A jovem morreu horas após 
o falecimento da mãe, Sil-
vana Xavier da Silva Gomes, 
que também foi esfaqueada 
tentando defender a filha na 
briga. Ambas foram agredidas 
por Bruno na casa delas, na 
Estância Santa Clara, na tarde 
de terça-feira (15). Logo depois 
do ataque, a Polícia Militar 
prendeu o acusado.

De acordo com informações 
da PM, Silvana Gomes foi 
atingida no pescoço, chegou 
a receber os primeiros aten-
dimentos de uma equipe do 
Resgate, do Corpo de Bom-
beiros, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 
Silvia Dayane também foi 
atingida no pescoço, além de 
tórax e abdome. Ela havia sido 
levada para a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Tangará 
e transferida para o HB, onde 
acabou falecendo.

Bruno de Oliveira foi até a 

casa da namorada armado 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 faca-
das 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, 
cor verde, mas minutos depois 
a PM localizou o carro, esta-
cionado em frente a um esta-
belecimento comercial. Bruno 
estava lá dentro e de imediato 
confessou que praticou o crime. 
A faca usada para agredir mãe 
e filha era da casa dele e foi 
localizada dentro do seu carro.

Além da faca, o carro e os 
celulares, do acusado e das ví-
timas, foram apreendidos para 
passar por perícia técnica do 
Instituto de Criminalística.

Ele foi encaminhado à Cen-
tral de Flagrantes e preferir não 
prestar depoimento e se valer 
de seu direito de permanecer 
calado. Preso em flagrante, 
Bruno deverá responder por 
duplo homicídio qualificado por 
motivo fútil e feminicídio (contra 
a mulher por razões das condi-
ções de sexo feminino).

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Mãe e filha foram esfaqueadas em casa, após briga com namorado da jovem

Divulgação

VIOLÊNCIA

Instalador bate na mulher, briga com a polícia e promete vingança

Um instalador de 24 anos foi 
preso pela Polícia Militar de Rio 
Preto após agredir e ameaçar 
de morte sua mulher. O caso 
aconteceu na madrugada desta 
quarta-feira (16), na residência 
do casal, no bairro Jardim Novo 
Mundo.

A PM foi acionada e ao che-
gar à residência viu que havia 
roupas e pertences pessoais da 
vítima jogados na rua. A mulher 
e o agressor ainda estavam 
dentro do imóvel. Ao perceber a 
chegada dos policiais, a vítima 
contou que havia sido agredida 
e ameaçada de morte.

Os policiais, então, solicita-

Tatiana PIRES ram que o instalador saísse para 
o quintal da casa, mas ele se 
negou. Com o humor alterado, o 
homem disse que pegaria uma 
arma e iria matar todo mundo. 
Em seguida, ele pegou uma faca 
e foi em direção à equipe policial.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, os 
policiais conseguiram conter o 

instalador e retirar a faca das 
mãos dele. Ele continuou a fa-
zer ameaças à mulher, dizendo 
que a mataria quando saísse da 
prisão.

A vítima foi encaminhada a 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) Tangará, onde foi me-
dicada e liberada. A faca usada 
para ameaçar os policiais foi 

apreendida.
Encaminhado à Central de 

Flagrantes, ele se recusou a dar 
sua versão e assinar o registro 
da prisão em flagrante. Regis-
trado como violência doméstica, 
lesão corporal, ameaça, injúria e 
resistência, o caso será encami-
nhado para a DDM (Delegacia de 
Defesa da Mulher).

TRÁFICO ESTÂNCIA MANACAS

AMIGO DA ONÇA

ACOLHIMENTO

Deic prende acusado no Brejo Alegre

Um homem de 29 anos 
que teve apenas as iniciais do 
nome divulgadas pela polícia, 
A.L.R., foi preso na manhã 
desta quarta-feira (16) por 
agentes da Delegacia de Inves-
tigações Sobre Entorpecentes 
da DEIC (Divisão Especializada 
de Investigações Criminais) de 
Rio Preto.

O suspeito estava sendo 
investigado há cerca de um 
mês por tráfico de drogas. A 
investigação apontou que ele 
vendia maconha e cocaína no 
bairro Brejo Alegre, zona leste 
da cidade. A delegado, respon-
sável pela investigação, repre-
sentou pela prisão temporária 
do investigado e por mandado 
de busca em sua residência.

Nesta quarta-feira, durante 
o cumprimento, a Polícia Civil 
solicitou apoio de policiais 
militares do Canil do 9º Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia).

As equipes das Polícias 

Civil e Militar, apreenderam 
várias porções de maconha, 
em tamanhos variados; três 
pés de maconha cultivados 
em vasos, porção de cocaína, 
além de balanças de precisão 
e dinheiro.

Cães farejadores ajudaram 
nas buscas. Um deles apontou 
o quarto do acusado, onde foi 

Tatiana PIRES

encontrado mais um tijolo de 
maconha. Os policiais localiza-
ram ainda alguns comprimidos, 
que serão analisados pelo 
Instituto de Criminalística para 
verificar se contêm alguma 
substância de uso proibido.

A.L.R. foi preso por tráfico 
de drogas e encaminhado para 
a carceragem da Deic.

Drogas, armas e celulares apreendidos com acusado

Divulgação

Homem abre contas digitais em 
nome de outro e deixa rombo

Um metalúrgico de 30 
anos procurou a Polícia Civil 
nesta terça-feira (15) para 
denunciar que um “amigo” 
usou seus dados pessoais 
para fazer dois cartões de 
banco e realizou compras no 
valor de R$ 10.950,66.

De acordo com o boletim 

de ocorrência, a vítima possui 
um cartão de uma loja e foi 
a partir dos dados deste car-
tão, que o amigo conseguiu 
fazer cartões de dois bancos 
digitais.

À polícia, o metalúrgico 
contou ainda que ao entrar 
em contato com o amigo, que 
teria enviado uma mensagem 
de áudio confessando que 

Tatiana PIRES estava usando os cartões em 
nome da vítima e, que inclusi-
ve, teria pedido para que ten-
tasse passar a dívida realizada 
nos cartões para ele.

Registrado como estelio-
nato, o caso será investigado 
pelo 3° Distrito Policial. A víti-
ma foi orientada a apresentar 
os documentos e áudio na 
delegacia.

Servidor do Semae 
é atacado a facadas 

durante vistoria

Um funcionário do Semae 
(Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto) de 37 anos 
foi agredido quando fazia a vis-
toria de um imóvel. O agressor, 
um aposentado, mora vizinho 
ao local e o caso foi registra-
do nesta terça-feira (15), na 
rua Izaltina de Oliveira Padim, 
bairro Estância Manacas, em 
Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o funcionário foi até o imóvel 
vago, que fica ao lado da casa 
do aposentado, e passou a ser 
xingado pelo  vizinho, dizendo 
que a empresa a qual ele tra-
balha rouba seus clientes.

Os dois discutiram, o idoso 
entrou em sua casa e saiu ar-

mado com um facão. Ele partiu 
para cima da vítima, desferindo 
golpes, que acertaram seu braço 
esquerdo, tórax e alguns dedos 
da mão direita. O funcionário 
teve ferimentos leves e precisou 
de atendimento médico.

Ainda segundo o registro po-
licial, a vítima disse que acionou 
a Polícia Militar, que esteve no 
local e foi orientada a procurar 
a Central de Flagrantes para 
registrar a agressão.

Em nota, o Semae informou 
que “chamou a polícia no mo-
mento da agressão, registrou 
um boletim de ocorrência e 
deu assistência ao funcionário. 
Cabe, agora, à polícia apurar os 
fatos e fazer o encaminhamento 
do caso”. O caso foi registrado 
como lesão corporal na Polícia 
Civil.

Tatiana PIRES

Menino de 13 anos é 
apreendido após briga

Um adolescente de 13 
anos foi apreendido na noite 
desta terça-feira (15) após 
agredir um colega, de 16 
anos, dentro de uma Casa 
de Acolhimento, no bairro 
Jardim Estrela, em Rio Preto.

Segundo boletim de ocor-
rência, a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) foi acionada 
para conter os adolescentes 
que estavam alterados. No 
entanto, quando os guar-
das chegaram a situação já 
estava controlada e foram 
informados que o adoles-

cente, de 13 anos, não es-
taria satisfeito com a escolha 
do local onde iram fazer um 
passeio e passou a discutir 
com o jovem, de 16 anos.

O agressor desferiu, pelas 
costas, um golpe com um 
pedaço de pau atingindo 
a cabeça da vítima. O jo-
vem ferido foi levado à UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) Tangará, medicado 
e liberado.

Encaminhado à Central 
de Flagrantes, o adolescente 
agressor foi apreendido e 
aguarda decisão da Vara da 
Infância e Juventude.

Tatiana PIRES
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O calor excessivo tem agredido nossa região nos 
últimos dias. As temperaturas elevadas variando entre 
39oC e 41oC aumentam o risco de desidratação, em 
especial nas crianças, nos idosos e nos esportistas.

É de conhecimento público que manter-se hidratado 
em períodos de seca e alta temperatura é de extrema 
importância para o bom funcionamento do nosso orga-
nismo, em particular dos nossos rins, do nosso intestino 
e do nosso sistema circulatório. Além disso, o consumo 
hídrico ajuda na manutenção da temperatura corporal.

De um modo geral, perdemos líquido durante a res-
piração, pela urina, pelas fezes e pelo suor. Além disso, 
a prática esportiva aumenta a perda líquida, exigindo 
maior reposição hídrica. A cor da urina representa um 
importante parâmetro da necessidade líquida do nosso 
organismo. Quando a cor da urina está escura, concen-
trada, significa que é necessário aumentar o consumo 
líquido, que deve variar em média entre 30ml e 40ml 
de água por quilo de peso.

A desidratação aumenta o risco de trombose venosa 
profunda. A perda líquida reduz o conteúdo intravascular 
predispondo a coagulação sanguínea e a formação de 
trombos. O trombo venoso, ao obstruir a veia acometida, 
impede o retorno venoso, refletindo-se clinicamente 
através da dor e do inchaço nas pernas. Extremos de 
idade, como as crianças e os idosos, são mais susce-
tíveis à desidratação e à trombose venosa profunda.

Na presença de dores nas pernas e inchaço é im-
portante buscar o auxílio médico. Exames rápidos e 
não invasivos permitem o diagnóstico da trombose 
venosa, permitindo que seu tratamento seja instituído 
da maneira correta. A falta de diagnóstico da trombose 
venosa profunda aumenta as chances de uma pessoa 
desenvolver a embolia pulmonar, doença grave que pode 
comprometer a circulação pulmonar. Em época de pan-
demia, devemos evitar a trombose venosa e a embolia, 
uma vez que estas doenças pioram o prognóstico no 
caso de exame positivo para COVID-19.

Os indivíduos que trabalham expostos as altas tem-
peraturas devem buscar proteção dos raios solares 
ultravioletas e carregar consigo garrafas de água que 
permitam a hidratação constante durante o período de 
trabalho. Além disso, o uso de roupas claras e abertas 
é recomendado.

Aumentar o consumo de líquidos neste período de 
temperaturas elevadas é fundamental para evitar as 
complicações decorrentes da desidratação. Algumas 
orientações para manter um bom consumo de líquidos 
incluem:

1 - Incorpore a sua rotina o consumo de água sabo-
rizada e aromatizada, que podem conter gotas de limão, 
pedaços de fruta e folhas de hortelã;

2 - Utilize gelo nas bebidas para torná-las mais re-
frescantes;

3 - Selecione em sua dieta frutas ricas em água, tais 
como, laranja, melão, melancia e tangerina;

4 - Prefira leite desnatado, pois apresenta maior teor 
de água;

5 - Consuma água de coco e sucos de fruta ao invés 
de refrigerantes e bebidas alcoólicas.

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

Como evitar a desidratação e 
suas complicações circulatórias

Divulgação

ESTE ANO

Equipe responsável pelo transporte dos órgãos doados; atitude pode salvar 9 vidas

Região tem primeira doação 
total de órgãos do Estado

O ato de altruísmo e soli-
dariedade da família do jovem 
Vinicius Baccarin, de 21 anos, 
poderá salvar até nove vidas de 
pacientes que aguardam por 
um transplante.

De acordo com a equipe de 
transplantes do Hospital Uni-
med São Domingos (HUSD), 
em Catanduva, que  realizou 
a captação dos órgãos na 
segunda-feira (14), esta é a 
primeira doação total no ano, 
no Estado.

“São raros os casos em que 
todos os órgãos podem ser do-
ados e, ainda assim, a família 
precisa autorizar”, explicou a 
enfermeira Regiane Sampaio, 
supervisora da Organização de 
Procura de Órgãos do Hospital 
de Base, de Rio Preto.

Foram doados coração, 
pulmão, rins, pâncreas, fígado 
e córneas, além dos ossos. 
O procedimento, que teve 
duração de quase seis horas, 
mobilizou equipes de Marília 
(HC), Ribeirão Preto (Lefort), 
São Paulo (Incor e HC) e São 
José do Rio Preto (Hospital 
de Base). As equipes do Incor 
e HC fretaram avião para o 
transporte.

Morador de Jaboticabal, 
Vinicius estava internado des-
de o dia 12 de setembro, 
após sofrer um acidente de 
carro próximo ao município 
de Pirangi. “Ele teve politrau-
matismo e não resistiu aos 
ferimentos. A morte encefálica 

Tatiana PIRES 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Cresce número de 
internados com SRAG
A Secretária de Saúde de 

São José do Rio Preto atua-
lizou os dados de Covid-19 
nesta quarta-feira (16). Um 
dos números que chamou 
atenção foi o crescimento do 
número de pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG). Desde o 
dia 4 de setembro a cidade 
apresentava queda gradativa 
nas internações.

Nesta última divulgação, 
são 308 pacientes interna-
dos, sendo 107 na UTI e 201 
na enfermaria. Segundo o 
balanço do Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Da-
dos Estatísticos), a região 
não sofreu grande impacto 
ainda na taxa de ocupação 
de UTI e está com um índice 
de 61,2 %.

Também foram confirma-
dos mais 204 casos de co-
ronavírus, sendo 30 por teste 

Vinicius LIMA sorológico (infecção antiga) 
e 174 por RT-PCR (infec-
ção recente). No total, são 
19.899 casos desde o início 
da pandemia, sendo 2.108 
em profissionais da saúde. O 
coeficiente de incidência é de 
4.319 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Além disso, mais três óbi-
tos foram contabilizados pela 
doença, totalizando 543 mor-
tes. O número de pacientes 
recuperados é de 16.888.
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HB participa de 
estudo internacional 

sobre Covid

O Centro Integrado de 
Pesquisa (CIP) do Hospital 
de Base de Rio Preto irá 
participar, junto com outras 
instituições, de estudo in-
ternacional para comprovar 
a eficácia e segurança de 
uma potencial vacina, que 
recebeu o nome de Ad26.
COV2.S, para prevenção da 
covid-19.

A participação neste es-
tudo, conduzido pela Jans-
sen (a divisão farmacêutica 
da Johnson-Johnson), foi 
aprovada pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da Famerp 
(Faculdade de Medicina de 
Rio Preto), instituição univer-
sitária integrada ao Hospital 
de Base de Rio Preto.

O estudo, aprovado pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), utiliza 
uma vacina baseada em 

vetor adenovírus. A previsão 
é de que o início dos testes 
aconteça em outubro.

A expectativa é que se-
jam selecionados entre 500 
e mil pessoas. O Centro Inte-
grado de Pesquisa do Hospi-
tal de Base irá informar, em 
breve, como os candidatos 
a voluntário poderão se 
inscrever para participar do 
estudo.

Mais informações sobre o 
estudo no site https://www.
ensemblestudy.com

Da REDAÇÃO

foi confirmada no domingo, 13. 
Mais uma vez, a família pronta-
mente autorizou a doação dos 
órgãos”, informou o Presidente 
da Comissão Intrahospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos 
(CIHDOTT) do Hospital Unimed 
São Domingos (HUSD), o inten-
sivista José Braz Cotrim.

Esta é a segunda captação 
realizada no hospital em me-
nos de 72 horas. No sábado, 

12, uma jovem de 27 anos 
teve morte encefálica após um 
aneurisma cerebral.

O cirurgião cardíaco Lucas 
Fernandes, do Incor, destaca 
que duas captações seguidas, 
em Catanduva, em tão pouco 
tempo, indicam que a cons-
cientização entre as pessoas 
tem aumentado. “O mês de 
setembro conta com a campa-
nha de doação, que favorece o 

aumento de captação, o que é 
muito importante. Mas o esfor-
ço tem que ser contínuo, não 
somente em meses pontuais. 
Há pacientes na lista de espera 
o tempo todo”.

Pele - A doação de pele não 
é realizada no interior do Esta-
do. A capital paulista tem um 
banco de peles que se sustenta 
e atende a demanda quando há 
necessidade.

HB participa de estudo 
internacional
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POR FAVOR: AVISEM OS COBRADORES DAS LOJAS, BARES E RESTAURANTES 
DA CIDADE QUE É PRA FICAR EM CASA. DEVO, NÃO NEGO, PAGAREI QUANDO 

PUDER. Sorria, beba muita água e seja feliz!
PAULO COLOMBO, médi-

co, e a Dra. Hélide Borduque 
Colombo comemoraram 37 
anos de casados, cada vez 
mais apaixonados, ao lado dos 
familiares, dias atrás.  

EMANUELLE GARCIA, es-
posa do empresário Fábio 
Salioni, trocou de idade ontem, 
recebendo os paparicos dos 
familiares. O casal passou o 
final de semana prolongado 
com os fi lhos e amigos curtindo 
o Jacarandá Náutico Clube, em 
Adolfo.  

O MÉDICO GEOVANNE Fur-
tado Souza, Renata Menezes 
Hawilla, Ruy Piccolo, Netto 
Cury e Lizzi Bergamo Ferreira 
Ruiz foram os aniversariantes 
de ontem.

JOÃO FLÁVIO Bassitt está 
curtindo mini temporada de 
relax total e a brisa do mar 
na praia de Pitangueiras, no 
Guarujá.

BETINHA JUNQUEIRA 
Franco Ribeiro e Marcelo Mo-
zaquatro foram os aniversa-
riantes da última sexta-feira. 
Parabéns!

ALOYSIO de Andrade Faria, 
faleceu na última terça-feira, 
em sua fazenda em Jaguari-
úna, no interior de São Paulo. 
O banqueiro era o mais velho 
da lista da revista Forbes e 
o terceiro mais idoso entre 
todos os bilionários, com uma 
fortuna estimada em U$$ 1,7 
bilhão (cerca de R$ 9 bilhões). 
O Brasil perdeu um dos seus 
grandes empreendedores.

OS EMPRESÁRIOS Nico-
le Sarantopoulos e Claudio 
Adriani, de Ribeirão Preto, 
inauguram amanhã, dia, 18, a 
primeira clínica da Lilly Estética 
em Rio Preto. Serviço de mini 
buffet com espumante e doces 
fi t serão servidos a convidados 
e clientes ao longo de todo o 
dia, no Shopping Iguatemi.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Plantio de Árvores
Para celebrar o Dia da Árvore, 
que será comemorado na 
próxima segunda-feira, dia 
21 de setembro, a Unimed 
Rio Preto, em parceria com 
o Projeto Muda que a Cidade 
Muda, irá iniciar o plantio 2.500 
mudas de árvores nativas neste 
sábado, dia 19, às 8 horas, em 
Rio Preto. O local escolhido 
é a nascente do córrego 
Borá, na avenida Juscelino 
Kub i t schek  de  O l i ve i r a , 
sentido bairro-centro entre a 
avenida Abelardo Menezes e 
a rua Telecomunicações do 
Estado de São Paulo. Quem 
quiser acompanhar deverá 
utilizar máscara e seguir as 
orientações. “Temos certeza 
de que esta ação será muito 
importante para a sociedade”, 
exp l i ca  o  p res idente  do 
Conselho de Administração 
da Unimed Rio Preto, Helencar 
Ignácio.

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Liberdade
O Riopreto Shopping recebeu 
a exposição “Liberdade” da 
artista plástica Jane Ferrari. 
Os clientes vão conferir na 
Praça 2 de Eventos, 24 obras 
inéditas feitas na técnica 
gestual, conhecida como 
Action Painting, que segundo 
a artista utiliza da liberdade 
p a r a  l i b e r a r  e m o ç õ e s 
enquanto executa as obras. 
A exposição vai até o dia 28 
de setembro.

Ribeirão não é Rio 
Preto
Se nestas terras de São José, 
o PSDB de João Doria, o DEM 
de Rodrigo Garcia e o MDB 
de Baleia Rossi resolveram 
correr de mãos dadas na 
disputa eleitoral, o mesmo não 
aconteceu em Ribeirão Preto. 
Lá, o MDB se apartou da tríade 
e lançou uma candidatura para 
enfrentar o tucano Duarte 
Nogueira. Porém, não é nada 
que possa abalar Manoel 
Gonçalves, presidente do PSDB 
em Rio Preto e grão-vizir na 
administração de Nogueirinha. 
Porém, depois do acordo que 
excluiu Denilson, o breve, 
certamente pode haver uma 
reviravolta nas terras mais pros 
lados do rio Pardo.

DiáriodoBob
Que sirva de lição. Prefeito que quer ganhar eleição não 

aparece em cerimônia de inauguração. O abraço do Edinho no 
governador Dória, que passou por aqui para inauguração da Di-
visão Especialista de Investigações Criminais (Deic) foi rápida e 
apenas na descida do avião. Outra observação para os fiscais 
de plantão: o tempo para convenções já terminou. Alguns par-
tidos anões na contramão da pré-eleição acabaram ficando de 
fora nas negociações.  Negocio de ocasião. Quem perdeu na 
bolsa de apostas da eleição foi o PSDB que entrou na disputa 
e depois partiu para o beija mão. Foram feitas várias tentativas 
para soberania dos tucanos, mas, soldados de várias brigadas 
não conseguiram nem balas e nem canhões. Fim do jogo. Foi 
na descida para os vestiários que a troca de camisas foi feita e 
os Tucanos convocados para a prorrogação, voltaram a campo 
com um time reserva, já que, o resultado não interessava mais. O 
decesso foi inevitável. Lá, nos camarotes, a diretoria do clube 
“prive” com o técnico do time do Manda Brasa de cachimbo em 
mãos, conversava com a imprensa, apenas para dar explicações 
sobre o esquema de jogo. Mas, tudo isso já estava escrito nas 
estrelas, com as benção de jubilados como Ulisses Guimarães, 
Orestes Quércia e Franco Montoro. Plantão eleitoral. A escala-
ção do time de candidatos na disputa eleitoral ficou assim:  na 
frente, o artilheiro Edinho Araújo, seguido da Coronel Helena na 
ponta direita e Celi Regina na ponta esquerda. No meio-campo 
à esquerda, Marco Rillo; o volante no centro é Carlos Arnal-
do; à direita, Marcos Casale. Fechando a zaga lá atrás, Rogério 
Vinícius, Paulo Bassan, Carlos Alexandre e Felipe Marchesoni. 
No gol, o eleitor,  esperando não tomar um gol contra durante a 
porfia. Ponto e basta!

Expansão
A marca, criada há 12 anos 
em Ribeirão Preto, está em 
plena expansão. A unidade 
de Rio Preto é a primeira a 
entrar em operação fora de 
Ribeirão. Outras duas deverão 
ser inauguradas neste ano, em 
Franca e Campinas. Até 2022, 
a Lilly Estética prevê abrir 58 
lojas.

Novo conceito
A Lilly Estética, que inaugura 
amanhã,  sex ta- fe i ra ,  no 
Shopping Iguatemi Rio Preto, 
é pioneira no conceito club, 
em que os clientes podem se 
associar para ter acesso a uma 
variada linha de tratamentos 
estéticos e corporais, com 
equipamentos de ponta e a 
bons preços. O forte da marca 
são os procedimentos de 
depilação a laser e aplicação 
de botox.

A empresária Vanessa Nonato Croce.em close 
especial, curtindo dia ensolarado  

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

Sucesso Total
Os requisitados cirurgiões 
dentistas Fábio Lyra e a filha 
Aline Lyra adiaram para 2021 
as comemorações de 40 anos 
do Centro Lyra de Odontologia, 
que seria esse ano. Ambos 
ainda brindam o estrondoso 
sucesso do Be You, alinhador 
ortodôntico invisível, recém 
lançado por eles e totalmente 
produzido aqui em Rio Preto.

Acreditar em 
quem??? 
Ancora do BBC América disse, 
com direito a legenda, que o 
Brasil registra “400 milhões de 
infectados”, ou seja, duas vezes 
mais a população brasileira e 
100 vezes o número real de 
casos.

henriforne@gmail.com

Gratidão
Uma campanha publicitária 
de gratidão em homenagem 
aos coletores de lixo foi ao ar 
no último domingo, dia 13. 
Com iniciativa da Constroeste 
Ambiental - empresa do Grupo 
Faria, o próximo dia 20 de 
setembro, data em que se 
comemora o Dia do Coletor 
de Lixo, terá um gostinho 
especial. Este profissional 
é um dos que mais sofrem 
preconceito social. Quase 
não são lembrados, sendo 
seu trabalho de extrema 
importância para manter a 
cidade limpa. São recolhidos 
d iar iamente,  uma média 
aproximada de 500 toneladas 
de lixo em do Rio Preto.

Salve o Corinthians
Torcedor apaixonado pelo 
“Timão”, o jurista e escritor 
rio-pretense Durval de Noronha 
Go yo s  s e gue  f i e lmen t e 
au t og r a f ando  sua  ma i s 
recente criação, nominada “O 
Escudeiro de São Jorge – Flavio 
La Selva e a Gaviões da Fiel”, 
em parceria com Wanda La 
Selva. A obra é uma biografia 
do fundador da maior torcida 
organizada do país, a Gaviões 
da Fiel. O compendio vale 
menos do que um ingresso 
para ver o TIMÃO jogar.

Fique por Dentro
A Estácio Rio Preto promove 
no dia 22 de setembro, às 
20h, uma palestra online e 
gratuita com o tema “Suicídio: 
precisamos falar sobre isso”, 
com participação da professora 
e psicóloga Sara dos Santos 
Cunha Gonçalves. A iniciativa 
f a z  pa r t e  da  campanha 
Setembro Amarelo, mês em 
que, mundialmente, o tema é 
debatido. A inscrição gratuita 
deve ser feita pelo link - https://
bityli.com/4VXxL

Sem Solidariedade
Aos 75 anos, Marta Suplicy, 
ex-prefeita e ex-senadora 
promove uma reviravolta em 
sua trajetória ao firmar apoio 
na eleição de São Paulo a uma 
chapa encabeçada pelo PSDB, 
partido que fez oposição dura à 
sua gestão na cidade de entre 
2001 e 2004. Para apoiar 
Bruno Covas, ela já assinou a 
sua ficha de desfiliação sem 
Solidariedade.
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1647

(De 17 de setembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor CLAUDEMIR MAIA DE BRITO, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Motorista, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0305/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 19/09/2020 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1648

(De 17 de setembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR ATIVO, com valores integrais, à benefi ciária 
AUREA NICE MARIM GÓES, na qualidade de cônjuge, do 
extinto servidor MOACIR DE ARAUJO GOÉS, ocupante do 
cargo efetivo de Motorista.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso II, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.1/0306/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 29/07/2020 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1649

(De 17 de setembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores teto RGPS e acrésci-
mo, à benefi ciária PATRICIA MARUCCI BADIAL, na qualida-
de de fi lha, do extinto servidor CLAUDINO BADIAL, ocupan-
te do cargo efetivo de Agente Administrativo.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 

Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.4/0307/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 15/05/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

Termo de Rescisão Contratual
Dispensa por limite - Contrato: DPL/0089/19
Contratada: Adriana da Silva Ganança
Nos termos do art. 79, inciso II da Lei 8.666/93 c/c cláus. 5ª 
do contrato, fi ca rescindido de comum acordo, o contrato 
supramencionado. SMS.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 340/2019; Contrato: PRE/0271/19
Contratada: Metabit Sistemas para Gestão Pública Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMF. Angelo B. Neto.
EXTRATO 
11° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 335/15; Contrato: PRE/0204/15
Contratada:  Alternativa Serv. e Terc. Em Geral Ltda
Nos termos do Interno 487/20/SME  e o disposto do art. 78 
XIV da LF 8666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30  dias a 
partir de 01/09/2020, o contrato supramencionado em razão 
do Dec. Estadual 64881/20 e o Dec. Municipal 18554/20 e 
18559/20. SME. Sueli P. A. Costa. 
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 70/2019; Contrato: PRE0138/19
Contratada: Fernanda S. Custódio Fisioterapia-ME
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS.
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 22/11; Contrato: COC/0012/12
Permissionário: José Benedito de Oliveira
De acordo com a cláus. 4ª do contrato, fi ca reajustado o 
valor atual do contrato supramencionado em aproximada-
mente 4,65836%, correspondente ao IPCA-IBGE apurado no 
período de Jun/18 a Mai/19. SMAA. Antonio P.P. Junior.
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 22/11; Contrato: COC/0007/12
Permissionário: Jing Chun Yan
De acordo com a cláus. 4ª do contrato, fi ca reajustado o 
valor atual do contrato supramencionado em aproximada-
mente 4,65836%, correspondente ao IPCA-IBGE apurado no 
período de Jun/18 a Mai/19. SMAA. Antonio P.P. Junior.
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 22/11; Contrato: COC/0010/12
Permissionário: José A. da Silva Alvino
De acordo com a cláus. 4ª do contrato, fi ca reajustado o 
valor atual do contrato supramencionado em aproximada-
mente 4,65836%, correspondente ao IPCA-IBGE apurado no 
período de Jun/18 a Mai/19. SMAA. Antonio P.P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2020
CONTRATO PRE/0125/20
CONTRATADA: JULIAN GUARNIERI MACEDO ME
OBJETO: Aquisição de moveis – Item 01, 02 e 03 - PGM – 
Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 60 meses. Valor Total: 
R$48.900,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2020
ATA Nº 0709/20
CONTRATADA: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRE-
LI
OBJETO: Fornecimento de lixeiras – Valores Unitários – Item 
01 – R$39,85 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0710/20
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos REMU-
ME – Valor Unitário – Item 26 – R$2,800 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2020
ATA Nº 0711/20
CONTRATADA: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário – Item 01 – R$17,99 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2168/2020
ATA Nº 0712/20
CONTRATADA: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de insumos hospitalares – Valor 
Unitário – Item 06 – R$14,50 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 15738/2020
CONTRATO Nº: DPL/0059/20
CONTRATADA: WEBES ROBERTO HERNANDES RODRI-
GUES 07061674814
OBJETO: Prestação de serviços referente a manutenção em 
telhado do shopping Prefeito Antônio Figueiredo de Oliveira 
(HB) – SEMDEC – Jorge Luis de Souza- Prazo de vigência: 
135 dias. Valor Total: R$25.993,80.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE 
DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 358/2020 - Processo 
13.048/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura par atender a demanda da equipe de manutenção da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Impugnantes: LUKAUTO COM. DE PNEUMÁTICOS E PE-
ÇAS LTDA - EPP
Fica declarada procedente a impugnação lançada ao Edital.  
Fica retifi cado o edital, sendo excluído os itens “6.4; 6.4.1 e 
6.4.2 do Capítulo VIII do Edital Licitatório. Fica designada a 
data para o processamento do pregão para ocorrer no dia 
02/10/2020, às 08:30hs. O inteiro teor da decisão encontra-
-se no ‘Portal de Compras’. Adriana Tápparo – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DA SESSAO
Pregão Eletrônico: 335/2020 - Processo 12.856/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de copos descar-
táveis de 180ml em atendimento das Unidades Escolares. 
Secretaria Municipal de Educação.
Sessão pública realizada on line dia 16/09/2020, o pregão 
restou FRACASSADO uma vez que o valor fi nal alcançado 
fi cou acima da estimativa do edital. Adriana Tápparo – Pre-
goeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
293/2020 – PROCESSO Nº 12.598/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de TVs de Led 
e suportes para TV para a Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 18/09/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
288/2020 – PROCESSO Nº 15.529/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésti-
cos para as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 18/09/2020 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – 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° 359/2020, PROCESSO 13.070/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de avental para o Combate 
ao Covid 19. Secretaria Municipal de saúde. O recebimento 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
17 de setembro de 2020

das propostas dar-se-á até o dia 24/09/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

DECRETO Nº 18.687
DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de 
novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 55.907.359,06 
(cinquenta e cinco milhões, novecentos e sete mil, trezentos 
e cinquenta e nove reais, seis centavos), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 699 R$ 41.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3190.11.05 – Vencimentos e van-
tagens fi xas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 700 R$ 8.232.259,66
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3191.13.05 – Obrigações patro-
nais
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 230 R$ 1.240.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 239 R$ 5.435.099,40
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do excesso de arrecadação nas 
rubricas de receita 408, 413, 414 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.688 
DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.

Retifi ca o Decreto nº 18.594, de 27 de abril de 2020, que de-
clara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de 
Joca Administração e Participações Ltda., objeto da matrícu-
la nº 39.176 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º A descrição da área contida no artigo 1º do Decreto 
nº 18.594, de 27 de abril de 2020, que declara de utilidade 
pública parte do imóvel de propriedade de Joca Administra-
ção e Participações Ltda., objeto da matrícula nº 39.176 do 
1º O.R.I., passa a vigorar retifi cada, com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
...
Um terreno urbano de formato irregular, com frente para a 
Rua Fernando Mertittier Pierri, que pelo seu lado direito de 
quem da citada rua olha de frente para o imóvel dista 159,50 
metros do Ponto 1 até o alinhamento predial da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho, IMÓVEL À DESDOBRAR DA 
MATRÍCULA nº39.176 do 1º O.R.I. deste município e co-
marca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, dentro das seguintes 
medidas e confrontações: Tem início no Ponto denomina-
do 1, localizado no alinhamento predial da Rua Fernando 
Mertittier Pierri junto à divisa com o imóvel de Matrícula 
nº54.690-1ºORI, e confrontando pela FRENTE com a RUA 
FERNANDO MERTITTIER PIERRI, onde segue do Ponto 1 
ao Ponto 1-A, por uma linha reta com Azimute de 006º26’20” 
e distância de 14,43 metros; daí defl ete à direita e pelo seu 
LADO ESQUERDO, de quem da Rua Fernando Mertittier 
Pierre olha de frente para o imóvel, por uma linha quebrada 
em três dimensões, segue do Ponto 1-A ao Ponto 1-B por 
uma linha reta com Azimute de 082º29’52” e distância de 
244,99 metros; daí defl ete à esquerda e segue do Ponto 1-B 
ao Ponto 4-A por uma linha reta com Azimute de 021º22’40” 
e distância de 76,85 metros; daí defl ete à direita e segue do 
Ponto 4-A ao Ponto 5 por uma linha reta com Azimute de 
108º49’59” e distância de 15,01 metros, tendo confrontado 
do Ponto 1-A ao Ponto 4-A com a PARTE 01 – REMANES-
CENTE DESTA MATRÍCULA, e do Ponto 4-A ao Ponto 5 
com o imóvel de Matrícula nº60.281-1ºORI, de proprieda-
de de MÁRIO GONÇALVES FILHO e Outros; daí defl ete 
à direita e pelos FUNDOS, segue do Ponto 5 ao Ponto 6 
por uma linha reta com Azimute de 201º22’40” e distância 
de 85,23 metros, confrontando com o imóvel de Matrícula 
nº102.016-1ºORI, de propriedade de VIAÇÃO SÃO RAPHA-
EL LTDA.; daí defl ete à direita e pelo seu LADO DIREITO de 
quem da Rua Fernando Mertittier Pierri olha de frente para 
o imóvel, segue do Ponto 6 ao Ponto 1, dos fundos para 
a frente, por uma linha reta com Azimute de 262º29’52” e 
distância de 257,87 metros, confrontando com o imóvel de 

Matrícula nº54.690-1ºORI, de propriedade de ELVIS UMAR 
BUCHALLA; chegando ao ponto inicial desta descrição, en-
cerrando uma ÁREA SUPERFICIAL de 4.735,67 m2 (Quatro 
mil, Setecentos e Trinta e Cinco e Sessenta e Sete metros 
quadrados).” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de dezembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.689
DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.

Altera o Decreto nº 18.178, de 06 de dezembro de 2018, que 
enquadra área de propriedade de Olinda Maria Gomes da 
Costa Brito Eusébio, no Programa Municipal de Habitação de 
Interesse Social, nos termos da Lei Complementar nº 564/18.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
e de acordo com o inciso VI do artigo 64 da LOM; e

D E C R E T A:
Art. 1º. O artigo 1º do Decreto nº 18.178, de 06 de dezembro 
de 2018, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 1º A área de propriedade de Olinda Maria Gomes da 
Costa Brito Eusébio, objeto da Matrícula nº 128.427 do 1º 
O.R.I., com 339.321,75 m2, nesta cidade, fi ca enquadrada 
no “Programa Municipal de Habitação de Interesse Social, 
vinculados ao “Programa Minha Casa, Minha Vida” do Gover-
no Federal, criado pela Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho 
de 2009, conforme previsto na Lei Complementar nº 564, de 
07 de junho de 2018, sendo 768 (setecentos de sessenta e 
oito) lotes destinados à população com renda familiar de 0 
(zero) a 03 (três) salários mínimos.” (NR)
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de setembro de 
2020; 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
SÉRGIO ASTOLFO ISSAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ÂNGELO BEVILAQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
JOÃO FRANCISCO ROSSI
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO DA EMCOP – EMPRE-
SA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida, publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela Im-
prensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 22/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 – 
PROCESSO 41/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos por um período 
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 15.09.2020 Valor do acréscimo: R$ 
7.355,90 Valor total: R$ 466.393,42.
José Roberto Biroli – Superintendente Interino do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum 
ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses para 
abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 15.09.2020 Valor do acréscimo: R$ 
27.916,92 Valor total: R$ 422.445,31.
José Roberto Biroli – Superintendente Interino do SeMAE.
S. J. Rio Preto 16.09.2020 – José Roberto Biroli – Superin-
tendente Interino do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
074/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 37.565.773/0001-25
Razão Social: RAIMUNDO MOREIRA PAZ JUNIOR LTDA
CNPJ: 38.242.124/0001-56
Razão Social: N C O GUIMARÃES - PROMOTORIA DE 
VENDAS
CNPJ: 38.343.931/0001-65
Razão Social: V.X. GALVANOPLASTIA LTDA
Conforme processamento realizado, em 16 de Setembro 
de 2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):

- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 16 de Setembro de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

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

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo Digital nº: 1045713-38.2019.8.26.0576
Classe – Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Requerido: Dioraci Rodrigues Cardozo e outros

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1045713-38.2019.8.26.0576.

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

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO move uma Ação de Desapropriação -
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra MARIANGELA ROCHA
TOLOI, José Henrique Pereto e Dioraci Rodrigues Cardozo, objetivando incorporar ao seu
patrimônio parte do imóvel matriculado sob o nº 11.697 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de
São José do Rio Preto/SP, assim descrita: "Frente para a Avenida Marginal, onde mede 28,29
metros; do lado direito mede 48,06 metros, dividindo-se com a Avenida Projetada (atual Avenida
Professor Carlos Nunes de Mattos), nos fundos segue com as seguintes dimensões, curva à
esquerda com raio de 27,50 metros e um desenvolvimento de 25,28 metros; daí segue em curva à
direita com raio de 27,50 metros e um desenvolvimento de 19,62 metros; daí segue em curva à
esquerda com raio de 27,50 metros e um desenvolvimento de 15,51 metros, dividindo-se com
Área 2; encerrando uma área de 620,97 metros quadrados, sem benfeitorias", declarada de
utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 18.383, datado de 15/08/2019. Para o
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Decreto-Lei nº
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 26 de agosto de 2020.

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

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000207373 00714/20 
CRIVA CENTRO REGIONAL DE 

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 
VASCULAR LTDA 

CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000056024 00806/10 
HARMONIA CASA DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA 3 IDADE LTDA 
ME 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - ASSUNÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

2020000056009 00806/10 
HARMONIA CASA DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA 3 IDADE LTDA 
ME 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - BAIXA DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

2020000049572 00806/10 
HARMONIA CASA DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA 3 IDADE LTDA 
ME 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - ENDEREÇO 

2020000049565 00806/10 
HARMONIA CASA DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA 3 IDADE LTDA 
ME 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - ASSUNÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

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

SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000205130 01514/20 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1907 

 
       São José do Rio Preto, 17 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 17 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
C TADASHI AKASAKI FILHO ME 01878/20 AIF-P-A 000147 
CLAUDIO ROBERTO GUAREZI PEREIRA ME 01879/20 AIF-P-A 000146 
CONDOMINIO COMPLEXO IGUATEMI RIO PRETO BLOCO 
SHOPPING CENTER 01875/20 AIF-P-C 000196 

DIEGO HENRIQUE HERRERA PEREIRA ME 1889/20 AIF-P-A 000149 
FILETTO NÉ ALIMENTOS LTDA EPP 01888/20 AIF-P-A 000139 
GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA 01872/20 AIF-P-C 000198 
IGUASPORT LTDA 01873/20 AIF-P-C 000197 
JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA 01874/20 AIF-P-C 000195 
JOSE APARECIDO FERNANDES 01898/20 AIF-P-C 000213 
JULIO CESAR DOS SANTOS 01895/20 AIF-P-F 000089 
L H BORGES GRAFICA 01887/20 AIF-P-A 000140 
LAURO CALIXTO DE LIMA 01893/20 AIF-P-C 000200 
MARCIA OLINDA DOMINGOS VIEIRA DE PAULO 01890/20 AIF-P-C 000201 
MARIA DO CARMO DA SILVA 05233039800 01897/20 AIF-P-H 000070 
NELSON APARECIDO PEREIRA 01886/20 AIF-P-A 000141 
PATRICIA DE OLIVEIRA MENDES 14826155840 01884/20 AIF-P-C 000199 
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPAÇÕES S/A 01877/20 AIF-P-A 000148 
R J RESIDENCIA ASSISTIDA PARA IDOSOS LTDA 01882/20 AIF-S-V 000060 
RODOLPHO OLIVEIRA DOS SANTOS 01896/20 AIF-P-F 000090 
RODRIGO NECCHI JURKOVICH ME 01880/20 AIF-P-A 000145 
SAINT JAMES BARBERSHOP LTDA ME 01876/20 AIF-P-C 000194 
SELARIA CAMPOLINA LTDA ME 01399/20 AIF-A-N 00224 
SOUZA & DONOIFRE LTDA 01883/20 AIF-P-A 000143 
VALDIR DE ARAUJO COMBUSTIVEL EPP 01881/20 AIF-P-A 000144 
VALENTIM FRANCISCO TONOLI 01871/20 AIF-P-C 000193 
VALERIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO WINTRUFF ME 01885/20 AIF-P-A 000142 
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A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 31ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
15 de setembro de 2020.

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
01. 1154/20: de congratulações com “SR Braseiro Espe-
taria”, pelos excelentes serviços prestados aos seus clientes 
e amigos, e que muito agrega para o crescimento da nossa 
cidade de São José do Rio Preto;
02. 1155/20: de congratulações com “Rio Portas”, pelos 
excelentes serviços prestados aos seus clientes e amigos, 
e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade de 
São José do Rio Preto;
03. 1156/20: de congratulações com “Metalúrgica Fenix” 
(Maguen Metalúrgica Indústria e Comércio Ltda. ME)”, pelos 
excelentes serviços prestados aos seus clientes e amigos, 
e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade de 
São José do Rio Preto;
04. 1157/20: de congratulações com “Shalon Lanches 
Represa Quiosque 22”, pelos excelentes serviços prestados 
aos seus clientes e amigos, e que muito agrega para o cres-
cimento da nossa cidade de São José do Rio Preto;

Ver.ª Cláudia De Giuli 
05. 1153/20: de congratulação com a Diretoria de Bem-
-estar Animal e com a Clínica Veterinária Ricardo, pela ação 
de castração em massa realizada entre os dias 8 e 13 de 
setembro, atendendo moradores das regiões administrativas 
do Nova Esperança e Santo Antônio, quando foram castra-
dos 1006 animais;

Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
06. 1131/20: de congratulações e reconhecimento aos 
Policiais Militares 1° TEN Mioransi, 1º SGT PM Cataruci, CB 
PM Laforga, CB PM Lanza, SD PM Paladino, e SD PM Gui-
lherme, todos do 4º BPAmb de São José do Rio Preto, pela 
recuperação de 40 (quarenta) cabeças de gado, 02 (duas) 
aves silvestres nativas, mantidas em cativeiro, bem como a 
prisão de dois homens envolvidos nos delitos em proprieda-
de rural de nossa região;
07. 1148/20: de aplausos aos Policiais Militares, CB PM 
Mantovan e SD PM Beatriz, ambos da 2ª CIA do 17º BPM/I, 
pelo emprego da “manobra de Heimlich” e salvamento da 
vida de recém-nascido vítima de engasgamento;

Ver. Jean Dornelas
08. 1145/20: de congratulações com a Igreja Evangéli-
ca “Dependente de Deus”, pelo 8º aniversário de fundação 
deste ministério em São José do Rio Preto/SP;
09. 1146/20: de congratulações com a Igreja Evangélica 
do Nazareno – Central, pelo 20º aniversário de fundação 
deste ministério em São José do Rio Preto/SP;
10. 1158/20: de congratulações pela inauguração da 
nova loja Laura Prado Calçados, instalada na Zona Leste de 
São José do Rio Preto;

Ver. Jorge Menezes 
11. 1135/20: de congratulações à Associação Comercial 
e Empresarial de São Jose do Rio Preto (ACIRP,) pelos 100 
anos de fundação;
12. 1136/20: de congratulações ao Colégio Santo André 
de São José do Rio Preto, pelos seus 100 anos de excelên-
cia em ensino;

Ver. José Carlos Marinho 
13. 1143/20: de congratulação com a fábrica de laticínios 
“Riacho Doce LTDA”, por gerar empregos em nossa cidade 
há 17 anos; 
Ver.ª Márcia Caldas  
14. 1160/20: de congratulações à Doçura Doceria, pela 
Campanha “Doe Medula, Ganhe Doçura”;
Ver. Marco Rillo 
15. 1162/20: Para que a CPFL proceda à revisão das 
contas do mês de julho e de agosto/2020 da instalação 
nº 21237220, que saltou de aproximadamente R$ 100,00 
(média mensal) para R$ 5.245,91 e R$ 21.545,39, respec-
tivamente, e, caso não seja possível a revisão, encaminhar 
cópia da documentação necessária para comprovação dos 
gastos;

Ver. Pedro Roberto  
16. 1139/20: de congratulações à Pesquisadora e ex-
-aluna da UNESP de Rio Preto, Daniela Ramos Truzzi, pelo 
reconhecimento científi co no Programa “Para Mulheres na 
Ciência”;
17. 1147/20: de congratulação com o Historiador e 
Educador, Agostinho Brandi, pelos relevantes trabalhos de 
pesquisa e literatura da cidade de São José do Rio Preto;

Ver. Renato Pupo de Paula 
18. 1134/20: de congratulações com os Médicos Veteri-
nários, pelo Dia do Médico Veterinário, comemorado anual-
mente em 09 de setembro;
19. 1140/20: de congratulações com o Instituto As 
Valquírias, pela inauguração de um ecoponto para coleta de 
materiais recicláveis;
20. 1144/20: de congratulações com o Projeto “Susten-
tabilidade Gerando Solidariedade”, de iniciativa da Bebidas 
Poty, por ter disponibilizado um ecoponto ao Instituto As 
Valquírias;
21. 1150/20: de congratulações com a classe dos 
Agrônomos, cuja data é comemorada anualmente em 13 de 
setembro;
22. 1152/20: de congratulações com todos os Árbitros, 
cuja data é comemorada anualmente dia 11 de setembro;

Ver. Zé da Academia – José A. Lagoeiro 
23.1132/20: para a empresa Companhia Paulista de Força e 
Luz – CPFL encaminhar à Casa informação quanto à pos-
sibilidade de instalar 03 (três) postes de luz no fi nal da rua 
principal da Estância Ponte Grande.

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020
Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 013/2020, Processo nº 
7437/2020 objetivando a aquisição de materiais de fi xação, 
destinados à manutenção e instalação de infraestrutura de 
encaminhamento de cabos de rede lógica, utilizados na 
ampliação e manutenção da rede de dados do município de 
São José do Rio Preto, conforme especifi cações técnicas e 
condições de execução contidas neste edital e seus anexos. 
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 29/09/2020, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 16 
de setembro de 2020. Fernando Geromel Prette – Pregoei-
ro.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(PREGÃO ELETRÔNICO 007/2018)
TERCEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 023/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 066/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI 
VIGÊNCIA: 27 de setembro de 2020 a 26 de setembro de 
2021.
VALOR: R$ 492.676,97 (quatrocentos e noventa e dois mil, 
seiscentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos)
DATA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 16 de setembro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 – PROCESSO Nº 
7414/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, COM APLICAÇÕES 
BÁSICAS DE ACESSO À INTERNET, LEITOR DE E-MAIL, 
EDITOR DE TEXTO, PLANILHA DE CÁLCULO, SOFTWA-
RE DE APRESENTAÇÃO, SISTEMAS CORPORATIVOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
BEM COMO SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO E RODA 
SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 
PRO OU SUPERIOR COM CAPACIDADE DE FUNCIONA-
MENTO SEM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
 Sessão pública realizada online no dia 10/09/2020, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: DANIELA VILACOBA RO-
DRIGUES 22590444842
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
012/2020 – PROCESSO Nº 7414/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2020 – João 
Pereira Curado Junior – Presidente.

EXTRATO PUBLICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
O Prefeito Municipal de Bady Bassitt, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais, considerando à Lei 
Municipal 2466 de 13 de maio de 2020, CONVOCA as 
Organizações de Saúde qualifi cadas no âmbito Municipal 
interessadas na celebração de Contrato de Gestão, para 
administração de Unidade de Saúde - UBS. Entrega dos 
Envelopes e Credenciamento: 02 de outubro de 2020 às 
13h00min. Abertura dos Envelopes: 02 de outubto de 2020 
às 13h10min. Local: Sede da Secretaria de Saúde, Rua 
Miguel Couto, 1543 – fundos - Centro – Bady Bassitt – SP. O 
edital e seus anexos poderão ser baixados pelo sítio www.
badybassitt.sp.gov.br.

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

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 

 

d_ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CINDESP avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2.020, empreitada do 
Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço item, que objetiva realizar 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA 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 TODOS OS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO”.  

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 01 de Outubro de 
2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, até as 13:00 
horas, e sua abertura se dará as 14:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção de Licitações 
desta Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o 
Edital com seus anexos que determinam as condições deste certame encontram-se à disposição 
dos interessados no endereço acima, podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 16 de setembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CINDESP avisa que se encontra 
aberto o Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2.020, 
empreitada do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que 
objetiva realizar “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA VOLTA AS AULAS, 
VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS AO 
CINDESP”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 01 de Outubro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 09:00 horas, e sua abertura se dará as 10:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente.                           

São José do Rio Preto - SP, 16 de setembro de 2020 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. ANTONIO SERAFIM DE OLIVEIRA e ALICE MARIA 
MACHADO, sendo ELE fi lho de MARIO SERAFIM DE OLIVEIRA e 
de MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de ROSA MARIA 
MACHADO;
2. ANDERSON ARVELINO COMAR e PÂMELA ARIADNE 
DA SILVA CUNHA VIEIRA, sendo ELE residente e domiciliado no 
1º subdistrito desta cidade, fi lho de LUIZ CARLOS COMAR e de 
NEUZA MARIA DE OLIVEIRA COMAR e ELA fi lha de ANTONIO 
ELIAS VIEIRA e de KATIA YARA DA SILVA CUNHA;
3. DIONI DIEGO APARECIDO DOS SANTOS e ISADORA 
FERRARI RICARDO, sendo ELE fi lho de MARIVALDO TINO DOS 
SANTOS e de MARIA DOLORES PEREIRA DOS SANTOS e ELA 
fi lha de GILBERTO RICARDO e de SANDRA MARA FERRARI 
RICARDO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/09/2020.

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.

CARLOS DE MATOS ESTEVÃO e ANDREIA HIPOLITO DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
Areia, Estado da Paraíba, nascido aos vinte e sete (27) de agosto de um mil novecentos e noventa (1990), com 
trinta (30) anos de idade, social midia, solteiro, filho de ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA e de dona MARIA 
JOSÉ DE MATOS. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e seis 
(26) de março de um mil novecentos e oitenta e um (1981), com trinta  e nove (39) anos de idade, arquiteta, 
solteira, filha de BENEDITO HIPOLITO DA SILVA e de dona EDNA JERONIMO DA SILVA.

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, dezesseis (16) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


