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DIA DA ÁRVORE Rio Preto faz plantios e comemora cobertura vegetal que chega a mais de 
44% das ruas; meta do Plano Municipio Verde Azul do Estado é de 50%           Pág A5

Câmara continua com sessões remotas e adia retorno do plenário

Cinco não lançam 
chapas e serão 
402 candidatos 

a vereador

Mais de 5,4 mil podem fazer cadastro 
e ganhar desconto na conta da CPFL

EM RIO PRETO

Sérgio SAMPAIO

Cláudio LAHOS Rio Preto tem mais de 5,4 
mil famílias de baixa renda que 
poderiam estar com desconto 
na conta de luz, mas não têm 
o benefício simplesmente por-
que não foram fazer o cadastro 
na CPFL. Na microrregião que 

inclui mais nove municipios                                                                                                           
o número sobre para 12 mil.    
Os dados erstão em levanta-
mento da própria companhia 
divulgados ontem e trazem 
números  individuais por cida-
des.            Pág. A2

Justiça 
determina fim 
da greve dos 

Correios
O Tribunal Superior do Tra-

balho (TST) determinou o fim 
da greve dos funcionários dos 
Correios e o retorno ao traba-
lho a partir de hoje. O TST não 
julgou a greve abusiva mas 
mandou descontar dias.   
   Pág.A3

Rio Preto 
registra a 5ª 
candidatura 
a prefeito

Oficialmente cinco dos 10 
candidatos tiveram suas can-
didaturas registradas até on-
tem. A última  foi da Coronel 
Helena (Coligação Mudança 
Por Segurança), que concorre 
pela primeira vez ao cargo de 
prefeito.    Pág. A3

 Um auxiliar administrativo 
de 18 anos matou o pai com 
uma facada no pescoço após 
estar sendo agredido na tarde 
deste sábado, dia 19, no bairro 

Filho mata pai com facada no 
pescoço em legítima defesa

Residencial Bom Sucesso, em 
Rio Preto. A vítima, o vigilante 
W.A., 46 anos, morreu no local. 
O jovem não foi preso porque o 
crime se caracterizou legítima 

defesa, segundo o boletim de 
ocorrência. Segundo vizinhos, 
após o crime o rapaz saiu cor-
rendo pela rua com a faca nas 
mãos .                        Pág. A4

Servidores 
com Covid 
adiam volta 
da Câmara
Segundo presidente Paulo 

Pauléra, que também estava 
com Coivd e retorna hoje, o 
diagnóstico de oito funcioná-
rios da Câmara com a doença 
obrigou os vereadores a adiar 
em o retorno das sessões pre-
senciais, que deveriam reco-
meçar hoje. Na pauta existem 
7 projetos.            Pág.A3 

Primavera 
começa hoje 
às 10h31 e 

deve ter chuva
Pág. A5

Bombeiros 
atendem 

vazamento de 
combustível

Pág. A4

Atiradores fizeram doação ontem no Hemocentro de Rio Preto

Atiradores do TG fazem 
doação no Hemocentro

 Atiradores do Tiro de Guerra 
de Rio Preto realizaram na manhã 
desta segunda-feira (21) doação de 
sangue e cadastro para doadores 
de medula óssea no Hemocentro. A 

ação contou com a participação de 
cerca de 30 jovens e foi divulgada 
nas redes sociais. A expectativa é 
de que mais 60 façam o mesmo 
processo.                     Pág. A5

Criança encontrada morta 
na sala e idosa na piscina

A polícia registrou neste final 
de semana o afogamento de 
uma senhora de 69 anos e o 
falecimento de uma criança de 
apenas cinco anos. Segundo 

boletim de ocorrência, a crian-
ça foi encontrada morta caída 
dentro de casa pelo padrasto, 
no bairro Solo Sagrado, em Rio 
Preto.                       Pág. A4



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

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

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

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

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

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

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

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

Preço da assinatura
impresso 

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

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

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

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353.2447

E-mails

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

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
22 de setembro de 2020 COTIDIANO

5,4 mil podem ter desconto na conta 
de luz mas não procuraram benefício

A CPFL Paulista divulgou 
ontem que apenas em Rio 
Preto existem mais de 5,4 
mil pessoas de baixa renda 
com direito a descontos 
na conta de energia que 
ainda não se cadastraram 
na distribuidora para ter o 
benefício social. O relatório 
traz ainda dados de mais 
nove cidades da região, 
num total de mais de 12 mil 
clientes que podem requerer 
o acesso a uma conta de luz 
mais barata. 

Além disso, segundo a 
companhia, na região de Rio 
Preto, durante a pandemia, 
já foram 3.758 novos clien-
tes incluídos no benefício, 
que oferece descontos na 
conta de energia de forma 
progressiva, de acordo com 
o consumo. A CPFL destaca 
ainda que  além de ter des-
contos na conta, clientes 
baixa renda estão com os 
cortes por inadimplência 
suspensos até 31 de de-
zembro de 2020.

Em um levantamento 
junto aos municípios da re-
gião, a companhia mapeou 
novamente os possíveis 

consumidores que teriam 
direito ao benefício e ainda 
não são cadastrados na 
modalidade da Tarifa Social. 
Só na região Rio Preto, o nú-
mero com potencial acesso 
ao benefício é de mais de 12 
mil imóveis.

“Esses dados nos mos-
traram que a medida pode 
contribuir para amenizar os 
impactos da pandemia para 
um número muito além das 
atuais 507,5 mil pessoas 
inscritas na tarifa social na 
área de concessão das dis-
tribuidoras do grupo CPFL 
Energia”, fala Rafael Lazza-
retti, diretor comercial. 

Segundo ele, por meio de 
cruzamento de dados inter-
nos com o Cadastro Único 
para Programas Sociais (Ca-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

dÚnico), do Governo Federal, 
a CPFL Paulista observou que 
o número de beneficiados 
pode aumentar em 58% se 
todos os que se enquadram 
nos requisitos se inscreve-
rem e forem aprovados na 
categoria Tarifa Social. Atu-
almente, na região Rio Preto, 
a distribuidora tem 21.244 
clientes já aptos aos descon-
tos. O levantamento revelou 
que outros 12.354 clientes 
poderiam se encaixar na 
mesma categoria.

Entre as dez cidades da 
região com maior potencial 
de cadastros para baixa 
renda, o município de Rio 
Preto lidera o ranking com 
5.466 clientes. Na segunda 
posição, Tanabi tem 1.092 
consumidores nessas con-

EM RIO PRETO

Segundo CPFL, 5,4 mil famílias de baixa renda ainda não procuraram o benefício

Cláudio LAHOS

GRATUITO Motofretista terá cursos de 
formação e segurança

O Governo do Estado de 
São Paulo lançou nesta se-
gunda-feira (21) projeto “Mo-
tofretista Seguro” que tem 
como foco a legalização e 
formação destes profissionais.

A iniciativa é do Detran-SP 
dará a oportunidade da regu-
lamentação da documentação 
necessária para exercer a pro-
fissão de forma segura –e por 
meio de uma linha de crédito 
que será liberada pelo Banco 
do Povo Paulista, pode ad-
quirir EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual), reparos e 
conservação das motocicletas 
e até mesmo uma possível 
troca de veiculo.

Segundo Ernesto Mas-
cellani Neto, presidente do 
Detran, o programa de ca-
pacitação será financiados 
com recursos das multas 
aplicadas no Estado. “Nosso 
objetivo é, acima de tudo, 
oferecer condições melhores 
e mais seguras de trabalho 
para essa categoria. A cultura 
da educação de trânsito vai 
nortear nossas políticas com 
valorização, reconhecimento e 

Sérgio SAMPAIO investimento em fiscalização”, 
salientou Neto.

Acidentes - Segundo pes-
quisa da Rede Lucy Montoro, 
57% das vítimas de trânsito 
com sequelas são motociclis-
tas – o total de acidentes com 
motos é quatro vezes superior 
ao de carros.

Na primeira fase do progra-
ma, o investimento do Detran.
SP será de R$ 5 milhões. A 
iniciativa compõe o conjunto 
de ações do Governo do Es-
tado para marcar a Semana 
Nacional de Trânsito, de 18 a 

25 de setembro. Neste ano, 
a campanha tem como mote 
“Sem Respeito Não Dirija”.

Documentação - O Detran 
visa adequar os motofrentistas 
para exercício da atividade 
com regularização de docu-
mentos, cursos de formação e 
atualização, oportunidades de 
práticas de aperfeiçoamento e 
auxílio na obtenção de linhas 
especiais de crédito para troca 
de veículo ou compra de novos 
equipamentos de segurança. A 
regularização dos documentos 
dos motofrentistas e dos veí-
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CONSIGAMAIS+

Queda na procura por crédito chega a R$ 80 bi, diz especialista

Novas concessões de cré-
dito foram amplamente impac-
tadas pela pandemia, tanto 
para pessoa física, quanto para 
pessoa jurídica.   Para pessoa 
jurídica, o crédito rotativo caiu 
53% em relação à expectativa 
do 2º trimestre, que era de 
R$ 40 bilhões e atingiu R$ 
26 bilhões, segundo dados do 
Banco Central (Bacen). Essas 
são geralmente linhas de curto 
prazo que financiam o capital 
de giro das empresas ou al-
guma necessidade de caixa 
emergencial.

Nas linhas de longo prazo, 
não rotativas, a queda relativa 
foi mais branda (18%), mas 
representou um valor bem 
mais alto, de R$ 67 bilhões. 
Essa redução, mensurada em 
todo sistema financeiro sob o 
guarda-chuva do Bacen, já é 
líquida das ações do governo 

efetuada para mitigar os efeitos 
da pandemia.

 “No consolidado, entre 
crédito de curto e longo prazo, 
o universo das empresas foi 
impactado em R$ 80 bilhões 
a menos em desembolso de 
crédito no trimestre de Abril a 
Junho. Trata-se de uma deman-
da que não desaparece e per-
manece reprimida, à esperada 
da recuperação econômica e 
da flexibilização do apetite de 
risco por parte da IFs”, explica 
Victor Loyola, CoCEO da Consi-
gaMais+.

Para pessoa física, explica 
Loyola, o quadro é parecido, 
mas carrega algumas particu-
laridades. “O crédito rotativo 
é muito mais relevante no 
segmento pessoa física devido 
ao peso das compras à vista no 
cartão de crédito, que repre-
senta usualmente entre 40% e 
50% do total de novos desem-
bolsos em um único mês. Abri-

Da REDAÇÃO mos aqui um parêntese para 
explicar que a compra à vista 
do cartão equivale à utilização 
de uma linha de crédito (limite) 
onde o consumidor recebe um 
pequeno prazo de carência 
para efetuar o pagamento. Não 
estamos fazendo referência ao 
‘rotativo’ do cartão, cujo volume 
representa em média 20% do 
que temos no cartão à vista, a 
taxas reconhecidamente exor-
bitantes”.

Loyola avalia que o consu-
midor passou a gastar menos 
e quando possível, procurou 
resolver suas pendências finan-
ceiras. “Há de se considerar 
também que o auxílio emer-
gencial despejado na economia 
nesse período possivelmente 
colaborou com a menor inci-
dência de gastos no cartão, 
alívio na ocupação do cheque 
especial e com a aceleração 
de operações de refinancia-
mento”.

Refinanciamento - O vo-
lume de refinanciamentos ou 
acordos no 2º trimestre foi o 
único produto que registrou 
crescimento relevante , com  
alta de 41%.

“Nota-se que o movimento 
do consumidor para equacionar 
seus problemas financeiros. Se 
excluirmos o produto ‘refinan-
ciamento’, o impacto no desem-
bolso de novas concessões nos 
demais produtos não rotativos 
foi de  menos 26%”, explica.

De forma geral, acredita 
Loyola, a tendência de queda 
nas taxas de juros, tanto para PJ 
quanto para PF, que tem ocor-
rido de maneira gradual desde 
2015, intensificou-se durante 
a pandemia.  “À medida que a 
normalidade seja retomada, é 
esperado que o nível de consu-
mo volte a subir, assim como a 
oferta de crédito nas modalida-
des mais impactadas”, acredita 
o especialista. Queda na procura de crédito chega a R$ 80 bi
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dições, enquanto Mirassol 
fica no terceiro lugar com 
677 unidades consumidoras 
elencadas. 

Tarifa social -  Os des-
contos na conta de luz para 
os beneficiados pela Tarifa 
Social são aplicados de for-
ma cumulativa para faixas 

de consumo que vão de 0 
kWh a 220 kWh. A tarifa 
terá um desconto de 65% 
para os primeiros 30 kWh 
consumidos no mês. Para o 
consumo de 31 a 100 kWh/
mês, o desconto será de 
40%. Finalmente, a parcela 
de consumo entre 101 e 

220 kWh no mês terá 10% 
de desconto. Isso significa 
que, se o beneficiário da 
Tarifa Social tem um con-
sumo mensal de 50 kWh, 
ele receberá um desconto 
de 65% sobre os primeiros 
30 kWh e de 40% sobre os 
outros 20 kWh.

culos, além de uma formação 
adequada para os profissio-
nais, deve resultar em mais 
segurança no trânsito.

Inscrições - Os motofre-
tistas que precisam regulari-
zar a situação da CNH devem 
se inscrever no site www.
motofretistaseguro.sp.gov.
br  e ingressar no curso de 
formação desenvolvido pelo 
Detran.SP. Também é preciso 
cumprir alguns requisitos, 
como idade mínima de 21 
anos, ter CNH e exercer ati-
vidade remunerada.
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402 candidatos
O número de candidatos a vereador, segundo dados ofi-

ciais da Justiça Eleitoral, é de 402 postulantes a uma cadeira 
na Câmara de Rio Preto. A maioria dos dirigentes partidários 
falava grosso de que iria lançar chapa completa, no entan-
to, no momento crucial, Avante, Rede, Pros, PV e PMN não 
apresentaram nenhum nome. A Justiça Eleitoral autorizou 
até 26 candidatos por partido. MDB, 25; DEM, 22; PL, 26; 
PSDB, 26; PSD, 22; Patriota, 26; Podemos, 21; PP, 20; 
PMB, 7; Cidadania, 6; Republicanos, 26; Solidariedade, 10; 
PTB, 20; PDT, 23; PSL, 24; PTC, 16; PSC, 13; PSB, 5; PSOL, 
16; PT, 13; PRTB, 19; DC, 6; Novo, 6; PCdoB, 3; e PCO, 1. 
São 265 homens e 137 mulheres. Ulisses Ramalho (foto), 
presidente do Patriota, foi um dos dirigentes que cumpriu a 
meta e lançou chapa completa.

Vestibular
A disputa por uma vaga 

na Câmara pode ser com-
parada aos vestibulares das 
grandes universidades do 
país na disputa por cursos 
tops, por exemplo, medici-
na. Só que para ingressar na 
Universidade basta estudar 
muito, agora, no processo 
eleitoral tem de passar pelo 
crivo do eleitorado. Ao dividir 
o número de 402 postu-
lantes pelas 17 cadeiras 
existentes no Legislativo, 
portanto, são 23,6 candi-
datos por vaga. Pode ser 
comparada ainda com uma 
corrida de ‘espermatozoides’ 
em busca da tão almejada 
cadeira.

Lorota
O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Insti-

tucional da Presidência da República, disse ontem que entidades 
internacionais querem derrubar o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) ao fazerem críticas sistemáticas às queimadas no Pantanal 
e na Amazônia. O general deveria ser verdadeiro, autêntico e não 
ficar criando lorota para induzir o grupo de incautos que defende o 
governo. Na campanha em 2018, ao dizer que era preciso rever as 
ações do Ibama na aplicação de multas aos madeireiros, grileiros e 
garimpeiros, o então candidato Bolsonaro sinalizou que os malfeitores 
poderiam avançar para extrair os recursos naturais: “O Brasil precisa 
desenvolver”, disse à época. O governo, que não tem plano para o 
meio ambiente, a não ser o da destruição, colhe o que plantou…

Extinção
Cabo eleitoral, traba-

lhador temporário que era 
contratado para entregar 
santinhos durante as cam-
panhas eleitorais, parece 
que também é uma ativida-
de em extinção. Dirigentes 
partidários consultados, se 
vão contratar pessoal para 
entregar material, dizem que 
não tem dinheiro. Aliás, nes-
te período de pandemia e de 
emprego escasso, até que 
iria favorecer muita gente 
que recorre aos bicos para 
ganhar uns trocados. Além 
da falta de dinheiro, seria a 
interferência dos aplicativos 
e da robotização por meio da 
rede social?

Circo
Alguns pré-candidatos 

a prefeito anunciavam que 
seus partidos teriam chapa 
completa para disputar ca-
deiras na Câmara. Quando 
chegaram às convenções, 
o discurso mudou de rumo. 
Além de não conseguir viabi-
lizar a candidatura para dis-
putar as eleições majoritá-
rias, um desistente também 
não apresentou sequer um 
nome para representar a si-
gla na proporcional. “Tudo é 
um circo”, diz o morubixaba 
Adilson Feliciano, presidente 
do DC, que está empenhado 
na campanha do candidato 
a prefeito Rogério Vinicius. 
Muito blábláblá…

Amigo virtual
Candidatos a prefeito ou 

a vereador que usam as re-
des sociais para conquistar 
o eleitor, acreditam que uma 
postagem que recebe gran-
de audiência significa bom 
desempenho nas urnas. 
Quando o internauta curti 
um determinado assunto, 
não significa que ele irá 
votar no candidato que fez 
o post. Afinal, às vezes, o 
internauta é ‘amigo’ de to-
dos os candidatos. Isso vale 
para todo o país. O ‘amigo’ 
mais leal nessa circunstân-
cia talvez seja aquele que 
faz algum tipo de crítica 
construtiva. Foge, portanto, 
do oba-oba.

Capturado  
O radialista Lucas Go-

mes, conhecido no meio po-
lítico local, foi seduzido pelo 
canto da sereia e se deu 
mal. Informação extraoficial 
que chega lá do estadão 
mineiro diz que o radialis-
ta emprestou a sua conta 
bancária à uma pessoa para 
receber um depósito. Só 
que ele não imaginava que 
o ‘amigo’ pertencia a uma 
quadrilha de estelionatário 
e ao chegar à agência para 
sacar o dinheiro ilícito em 
Frutal, Lucas foi capturado 
pela polícia. Ele foi diretor 
da TV Câmara e assessor de 
imprensa da Casa. Agora, só 
resta rezar!

Míssil atômico
Com a definição dos can-

didatos que vão disputar 
as eleições para prefeito, 
coordenadores de campa-
nhas já começam a prepa-
rar pesquisas para analisar 
a real situação dos seus 
representantes. Foram rea-
lizadas pesquisas antes das 
convenções, porém, incluía 
o ex-prefeito Valdomiro Lo-
pes (PSB), que não era 
candidato. Agora, com os 
10 postulantes definidos, as 
sondagens vão apontar a real 
situação de cada um. Se o 
desempenho de alguns can-
didatos continuar estagnado, 
só se amarrar em um míssil 
atômico para subir…

Câmara adia retorno das 
sessões presenciais após 
servidores pegarem Covid

O presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas) 
volta a comandar a sessão or-
dinária nesta terça-feira (22) 
após ficar afastado por conta 
de ter sido diagnosticado po-
sitivo para Covid-19 no inicio 
deste mês. Na pauta serão 
votados seis projetos de lei e 
um de lei complementar.

A sessão de hoje coman-
dada por Pauléra deveria ser o 
retorno das atividades presen-
ciais dos vereadores, mas foi 
adiada para outro momento, 
segundo o presidente, por 
conta de oito funcionários da 
Câmara terem sido diagnosti-
cados positivo para a Covid.

Remota – com a decisão 
os vereadores continuarão 
participando remotamente 
das sessões – onde inicial-
mente apenas o presidente e 
um dos secretários da Mesa 
Diretora participam presen-
cialmente.

Votação – na pauta des-
ta 32ª sessão serão vota-
dos seis projetos de lei dos 
quais quatro pela legalidade 
um deles sendo do Executi-
vo que abre no Orçamento 
Fiscal Crédito Adicional de 
R$ 2.532.047,23 conforme 
determina a instituição do 
Fundo Municipal de Cultura. 
Outros dois de autoria do ve-
reador Jean Dornelas (MDB), 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

Justiça determina fim da 
greve dos Correios hoje

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) decidiu determinar 
o fim da greve dos funcionários 
dos Correios e o retorno ao 
trabalho a partir de amanhã 
(22). O tribunal julgou nesta 
tarde o dissídio de greve dos 
trabalhadores da estatal, que 
estão parados desde 17 de 
agosto, diante das discussões 
do novo acordo coletivo. 

Por maioria de votos, os 
ministros da Seção de Dissí-
dios Coletivos consideraram 
que a greve não foi abusiva. 
No entanto, haverá desconto 
de metade dos dias parados e 
o restante deverá ser compen-
sado. Além disso, somente 20 
cláusulas que estavam previs-
tas no acordo anterior deverão 
prevalecer. O reajuste de 2,6% 
previsto em uma das cláusulas 

foi mantido.
Segundo a Federação Na-

cional dos Trabalhadores em 
Empresas dos Correios e Si-
milares (Fentect), a greve foi 
deflagrada em protesto contra 
a proposta de privatização da 
estatal e pela manutenção de 
benefícios trabalhistas. Segun-
do a entidade, foram retiradas 
70 cláusulas de direitos em 
relação ao acordo anterior, 
como questões envolvendo 
adicional de risco, licença-
-maternidade, indenização por 
morte, auxílio-creche, entre 
outros benefícios.

Durante a audiência, os 
advogados dos sindicatos afir-
maram que a empresa não 
está passando por dificuldades 
financeiras e que a estatal atua 
para retirar direitos conquista-
dos pela categoria, inclusive os 
sociais, que não têm impacto 

da REDAÇÃO
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PARA PREFEITA Justiça recebe o quinto 
registro de candidatura

Oficialmente cinco dos 10 
candidatos tiveram suas can-
didaturas registradas, até o 
final desta segunda-feira (21), 
o último registro oficializado 
foi da Coronal Helena Coronel 
Helena (Coligação Mudança 
Por Segurança), que se junta 
aos candidatos: Carlos Arnal-
do (Coligação Rio Preto Pode 
Mais), Filipe Marchesoni (Novo), 
Rogério Vinicius (DC) e o pre-
feito Edinho Araújo (Coligação 
Rio Preto Muito Mais) que já 
tinham feita a oficialização junto 
a Justiça Eleitoral.

Os outros cinco pré-candida-
tos têm até dia 26 de setembro 
para registrar suas candidaturas 
são eles: Marco Casale (Coliga-
ção Rio Preto de Verdade), Celi 

Regina (PT), Marco Rillo (Psol), 
Paulo Bassan (PRTB) e Carlos 
Alexandre (PC do B).

Vereadores – até o mo-
mento 87 dos 425 candidatos 
a vereador registraram suas 
candidaturas – apenas cinco 
dos 26 partidos que lançaram 
candidatos já os oficializaram 
são eles Republicanos (26), 
MDB (25), PDT (23), Novo (06) 
e DC (06).

Campanha – os candida-
tos tanto majoritários quando 
proporcionais podem começar 
fazer suas campanhas somente 
a partir do dia 29 de setembro.

1º turno – a eleição no seu 
1º turno vai acontecer no dia 15 
de novembro.

Sérgio SAMPAIO

ERA HOJE

Sérgio SAMPAIO

Sessões da Câmara continuam sendo remotas e online

o primeiro que dispõe sobre 
a utilização de lacre inviolável 
nas embalagens de produtos 
alimentícios entregues em do-
micilio para consumo imediato 
(marmitex) e o segundo que fa-
culta aos pais ou responsáveis 
de alunos da rede municipal 
decidirem se querem ou não 
que seus filhos volta as aulas 
presenciais enquanto se man-
tiver o estado de calamidade 
por conta da Covid-19. E por 
último será votado a legalidade 

de um projeto de autoria do ve-
reador Zé da Academia (Patrio-
ta) quer incluir no Calendário 
Oficial de Eventos do Município 
o “Passeio dos 100Km dos 
Véios” que será comemorado 
sempre no primeiro domingo 
do mês de setembro.

Mérito – dois projetos terão 
o mérito apreciado sendo um 
de autoria também do eme-
debista Dornelas que declara 
Utilidade Pública Municipal a 

Soprocon e o outro da vere-
adora Karina Carolina (Re-
publicanos) dispõe sobre as 
ações preventivas de combate 
à depressão e ao suicídio em 
crianças e adolescentes nas 
escolas públicas ou privadas.

PLC – na pauta tem um 
projeto de lei complementar 
que revoga a Lei 7.473/1999 
e dispõe novo regramento 
sobre o Serviço de Inspeção 
Municipal de Rio Preto.

Coronrel Helena registrou ontem sua candidatura a prefeita

Funcionários dos Correios na porta da agência central 

financeiro.
Os representantes dos Cor-

reios no julgamento afirmaram 
que a manutenção das cláusu-
las do acordo anterior podem 
ter impacto negativo de R$ 
294 milhões nas contas da em-
presa. Dessa forma, a estatal 

não tem como suportar essas 
despesas porque teve seu caixa 
afetado pela pandemia.

A empresa também sus-
tentou que não pode cumprir 
cláusulas de acordos que expi-
raram, sob forma de “conquista 
histórica” da categoria.
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Criança é encontrada morta em 
casa e idosa se afoga em piscina

A polícia registrou neste 
final de semana o afogamen-
to de uma senhora de 69 
anos e o falecimento de uma 
criança de apenas cinco anos. 
Segundo boletim de ocorrên-
cia, a criança foi encontrada 
morta caída dentro de casa 
pelo padrasto, no bairro Solo 
Sagrado, em Rio Preto. O 
homem de 24 anos disse que 
acordou por volta das 8 horas 
e viu a vítima deitada no chão 
da sala já sem sinais de vida.

A Polícia Militar foi aciona-
da junto com o Samu para o 
resgate, mas quando chega-
ram notaram que a criança 
realmente já se encontrava 
em óbito. O padrasto contou 
aos policiais que a criança 
brincava com os irmãos na 
sala durante a noite, enquan-
to foi dormir com sua esposa 
(mãe da vítima) no quarto com 

outro filho.
Ao acordar, viu que a crian-

ça estava fora do colchão e 
com o corpo gelado. Pegou 
ela e ainda tentou reanimá-la 
dando um banho, mas não 
houve reação.

Uma das vizinhas, que foi 
testemunha do caso, disse 
que todas as crianças são bem 
tratada pelos pais e o que mor-
reu sempre foi muito ativo e na 
noite anterior estava brincando 
com os irmãos na piscina.

O corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico Legal 
(IML) para identificar a verda-
deira causa da morte. O en-
terro da criança está marcado 
para acontecer às 11 horas, 
no Cemitério Municipal da Vila 
Ercília.

Afogamento - Uma idosa 
de 69 anos morreu afogada 
em uma piscina de um con-
domínio de apartamentos, no 
Jardim Tarraf II, em Rio Preto, 
sábado de manhã, dia 19. 

Franklin CATAN
redacao@dhoje.com.br

TRAGÉDIAS
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Filho mata pai com facada no 
pescoço e alega legítima defesa

Um auxiliar administrati-
vo de 18 anos matou o pai 
com uma facada no pescoço 
após estar sendo agredido 
na tarde deste sábado, dia 
19, no bairro Residencial 
Bom Sucesso, em Rio Preto. 
A vítima, o vigilante W.A., 
46 anos, morreu no local. O 
jovem não foi preso porque o 
crime se caracterizou legítima 
defesa, segundo o boletim de 
ocorrência.

Ainda conforme relatos po-
liciais, por volta das 16 horas, 
uma equipe foi acionada para 
atender uma ocorrência lesão 
corporal envolvendo uma 
faca. Passando alguns minu-
tos a Polícia Militar recebeu 
um novo chamado comuni-
cando o homicídio. Quando 
os policiais chegaram, uma 
vizinha disse que ouviu gritos 
como: “você é meu filho, você 
tem que me respeitar.”

Depois de alguns minutos 
ouviu um “eu vou te matar”. 
E logo em seguida o jovem foi 
visto correndo pelas ruas do 
bairro todo ensanguentado 
e com uma faca em mãos, 

enrolada com um pano no 
braço.

Os policiais começaram 
as diligências para encontras 
o suspeito, que foi localizado 
na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA Norte), onde 
narrou o que aconteceu. Ele 
disse que o pai tentou lhe 

O jovem foi encaminhado 
ao Plantão Policial, onde foi 
ouvido e como não havia ne-
nhum antecedente criminal, 
ele responderá o crime em 
liberdade por se tratar de 
legítima defesa. O delegado 
solicitou o registro policial 
para maiores apurações.

Franklin CATAN

matar com a faca e em um 
momento de defesa para 
fugir das agressões, pegou 
a arma de desferiu um golpe 
nele, que atingiu o pescoço 
e causando o óbito. Logo em 
seguida fugiu do local aban-
donando a faca em algum 
lugar que não soube informar.

Cláudio LAHOS

EM RIO PRETO

Casos foram registrados pelo Plantão Policial 

VILA DINIZ

HÉLIO PADIM GREGO, faleceu 
aos 75 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Maria Eliza de Souza 
Grego e deixa o fi lho Wellington. 
Foi sepultado no dia 20/09/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

DIRCE PACHECO DE PAULO, 
faleceu aos 88 anos de idade. Era 
viúva do Sr. João Francisco de Paula 
e deixa os fi lhos Aparecida, José, 
Odair, Valmir, Donizeti, João e Ru-
bens (falecido). Foi sepultada no dia 
21/09/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

APARECIDA SIDNEY ROSSI, 
faleceu aos 73 anos de idade. Era 
divorciada do Sr. Antonio Carmo 
de Santis e deixa os fi lhos Flávio 
e Ana Paula. Foi sepultada no dia 
20/09/2020, às 11:30, saindo seu 
féretro do velório direto para o ce-
mitério Parque Jardim da Paz.

DELARINDA DUARTE MENDES, 
faleceu aos 80 anos de idade. Era 
divorciada do Sr. Joaquim Caruso 
e deixa os filhos Aparecida de 
Lourdes, Antonio Carlos, Dirceu, 
Eliane Cristina e Lucineide Bene-
dita (falecida). Foi sepultada no 
dia 21/09/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório direto para o 
cemitério municipal de Potirendaba.

MARIA DE LOURDES CABRERA, 
faleceu aos 88 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Gerson Soares e deixa 
os fi lhos Cleonice, Clarice, José, 
Carlos, Irene, Joaquim, Maria, 
Antonia, Clotilde, Nilson, Nivaldo e 
Diomar (falecido). Foi sepultada no 
dia 20/09/2020, às 14:00, saindo 
seu féretro do velório direto para 
o cemitério municipal de Rubinéia.

IRANI MARIA FIASCHI BERTOC-
CO, faleceu aos 70 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Edison Bertocco e 
deixa os fi lhos Vera Lúcia, Vilma 
Lúcia e Valéria Lúcia. Foi sepultada 
no dia 20/09/2020, às 10:00, saindo 
seu féretro do velório direto para o 
cemitério municipal de Baguaçú.

IZILDINHA DAS GRAÇAS BOR-
GES, faleceu aos 69 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Luiz Ragonha e dei-
xa os fi lhos Cristiani, Eliani e Luiz. 
Foi sepultada no dia 20/09/2020, às 
12:00, saindo seu féretro do velório 

  FALECIMENTOS

direto para o cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

FRANCISCO MARTINS PEREIRA, 
faleceu aos 87 anos de idade. Era 
viúvo da Sra. Maria Vicentim Pereira 
e deixa as fi lhas Marilda e Marlene 
(falecida). Foi sepultado no dia 
20/09/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério municipal de José 
Bonifácio.

SONIA BERNASCONI SOSNOSKI, 
faleceu aos 74 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Gilberto Daud e deixa 
os filhos Maurício e Mônica. Foi 
sepultada no dia 20/09/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

OZENDA PARO ANDRÉ, faleceu 
aos 94 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Olívio André e deixa os fi lhos 
Marilene, Vanderli, Nei e Marli. Foi 
sepultada no dia 21/09/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

LUÍS CARLOS MACHADO, fale-
ceu aos 72 anos de idade. Era ca-
sado com a Sra. Nairde Meneguesso 
Machado e deixa os fi lhos Alessan-
dra e André Luís. Foi sepultado no 
dia 21/09/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório direto para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

KAZUYOSHI IMAKURA, faleceu 
aos 90 anos de idade. Era viúvo 
da Sra. Miyoko Imakura e deixa os 
fi lhos Nelson, Luzia, Elenora, Maria, 
Sérgio (falecido) e Jorge (falecido). 
Foi sepultado no dia 21/09/2020, às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
Pacaembu.

RUY LOURENÇO, faleceu aos 
78 anos de idade. Era divorciado 
da Sra. Heloísa Bello de Faria e 
deixa os fi lhos Guilherme, Veridiana, 
Rodrigo e Flávia. Foi sepultado no 
dia 21/09/2020, às 10:00, saindo 
seu féretro do velório direto para o 
crematório Parque Jardim da Paz.

VALDEMAR BUENO DA SILVA, 
faleceu aos 75 anos de idade. 
Era solteiro. Foi sepultado no dia 
20/09/2020, às 16:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, ela teve um mal 
súbito enquanto estava dentro 
da água.

Uma testemunha acionou 

o Corpo de Bombeiros que 
conseguiu reanimar a vítima, 
mas após ser colocada na via-
tura para ir ao hospital, sofreu 
uma parada cardiorrespiratória 

e não resistiu.
A Polícia Civil recebeu ima-

gens do circuito de segurança 
do condomínio para investigar 
o caso. O corpo da idosa  foi 

encaminhado ao Instituto Mé-
dico Legal (IML) para saber 
as reais causas da morte. Ela 
foi cremada na manhã deste 
domingo, dia 20.

Bombeiros atendem 
vazamento de combustível

O Corpo de Bombeiros 
de Rio Preto foi acionado 
na deste domingo (20) para 
conter o vazamento de etanol 
de um caminhão-tanque que 
estava na avenida América, 
bairro Vila Diniz. Segundo 
o boletim de ocorrência, o 
caminhão não possui placas 
de sinalização de transporte 
de produtos perigosos e na 
carroceria indicava apenas ser 
óleo vegetal.

O proprietário do veículo foi 
contatado pela polícia, mas 
alegou que estava em viagem 
em Minas Gerais, passou seus 
dados pessoais e enviou ao 
local da ocorrência um amigo 
para representá-lo.

O Corpo de Bombeiros con-
seguiu conter o vazamento e o 
veículo foi levado, pelo amigo 
do dono, até a empresa dele. 
O caso foi registrado como 
causar poluição de qualquer 
natureza e será investigado 
pelo 7° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

DE FORA

Polícia apreende arma em 
abordagem na SP 425

A Polícia Rodoviária Esta-
dual prendeu um motorista 
de 51 anos em um posto 
de combustível, na rodovia 
Assis Chateaubriand, na 
noite deste domingo (20), 
em Rio Preto.

Durante patrulhamento 
de rotina, os policiais sus-
peitaram de um veículo, 
com placas do Rio de Janeiro 
(RJ). Ele foi abordado e nada 
de ilícito foi encontrado, 
porém, ele estava muito 
nervoso.

Ao revistarem o veículo, 
o motorista informou que 
dentro de sua bolsa havia 
um revólver. Ele contou que 
comprou a arma, calibre 32, 
há dois anos e que não tinha 
documentação dela. A arma 
estava carregada com quatro 
projéteis intactos.

O motorista alegou que 
o revólver era para sua se-

gurança. Encaminhado à 
Central de Flagrantes, ele foi 
preso por porte ilegal de arma 
de fogo de uso permitido, 
mas pagou fiança no valor 
de R$ 1 mil e foi liberado. A 
arma foi apreendida para ser 
periciada. O caso será inves-
tigado pelo 7° Distrito Policial.

Roubo - Um homem de 27 
anos foi preso em flagrante 
após roubar R$ 6 de um 
pedestre no Centro de Rio 
Preto, neste domingo (20). 
Segundo informações do bo-
letim de ocorrência, a vítima, 
um pasteleiro de 43 anos foi 
ameaçada com uma faca. A 
Polícia Militar foi informada 
do roubo e das característi-
cas físicas do bandido.

Um suspeito foi localizado 
e com ele foi encontrado 
apenas R$ 2. Ele negou que 
tivesse praticado o assalto. 
A vítima reconheceu o sus-
peito. 

Levado à Central de Fla-

Tatiana PIRES grantes, ele foi preso por 
roubo. Ainda de acordo com 
o registro policial, o homem 

possui antecedente criminal 
por tráfico de drogas e é 
investigado por roubo.
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Fantasias sexuais 
fazem um bem danado a 

qualquer relação

Ter fantasias sexuais é comum tanto para homens quanto 
para mulheres. Apesar de ser um assunto amplamente discu-
tido, na relação a dois ele costuma ficar escondido. Seja por 
medo, vergonha ou mesmo falta de diálogo entre o casal. As 
fantasias sexuais nada mais são do que imaginações referentes 
ao sexo, nos trazem estímulos para o prazer.

Portanto, não há nada demais em levá-las para a cama de 
fato – pelo contrário! Elas podem fazer muito bem para sua 
vida sexual, já que são responsáveis por liberar a criatividade 
do casal. Além disso, estimulam a sensualidade feminina, 
elevam a autoestima e quebram a rotina da relação.

As pessoas que conseguem se entregar às fantasias sexuais 
usufruem de diversos benefícios. Como por exemplo o sexo 
mais lúdico, erótico e com menos foco nos genitais.

As fantasias contribuem para que as pessoas vivam sua 
sexualidade de uma forma saudável e natural, quebrando tabus 
que muitas vezes podem interferir na esfera psicológica, na 
autoestima e causar até problemas físicos.

1-Aumentam a cumplicidade
É fato: casais que compartilham suas fantasias aumentam 

a chance de serem mais parceiros. Abrir o jogo sobre o que 
desejam na cama e o que podem fazer para realizar suas 
vontades potencializa a cumplicidade. E não só isso: dá asas 
à criatividade, algo necessário para manter a libido sempre 
em alta. Homens e mulheres que se dispõem a realizar suas 
fantasias têm um diálogo de qualidade que nutre o relaciona-
mento e que permite ao par experimentar coisas novas.

2- Tiram o sexo do lugar do comum
Quando se tem fantasias o sexo sempre tende a ser mais 

quente, já que elas fazem a mente viajar por memórias de 
vivências eróticas, reais ou imaginárias. A fantasia tem o po-
der de quebrar a monotonia do cotidiano, tornar as transas 
mais lúdicas e até de reacender a paixão inicial entre o casal, 
principalmente nos relacionamentos de longa data.

3. Satisfazem vontades sem precisar colocar de fato 
algo em prática

Uma das principais vantagens de cultivar as fantasias se-
xuais é que elas não precisam, necessariamente, de materia-
lização para tornar qualquer transa mais excitante. E algumas 
podem ser vivenciadas num plano particular, sem prejudicar 
o acordo de fidelidade entre o casal. Como? Fechando os 
olhos e imaginando que está na cama com a Anitta ou o Tom 
Hiddleston, por exemplo. Ou ainda divagar sobre algum ce-
nário mais estimulante do que o próprio quarto, com pessoas 
observando. A fantasia tem o poder de nos transportar para 
um mundo imaginário onde tudo é prazer e emoção, sendo 
que a satisfação pode se perpetuar no plano da realidade.

4. Incentivam a imaginação
Principalmente quando a brincadeira escolhida é o Roleplay: 

o casal se dispõe a interpretar personagens e forjar situações 
que podem ser bastante excitantes para o momento. Exem-
plos? Um encarnar o médico e o outro bancar o paciente, um 
ser um professor e o outro o aluno, um assumir a função de 
dominar e o outro, de obedecer as ordens... Roleplay é fazer 
um teatrinho para dar ainda mais prazer na transa, com a 
possibilidade de usar roupas específicas ou brinquedos eróti-
cos que tenham a ver com o tema. E mesmo se o resultado 
surgir na forma de risadas, isso já estará fazendo um bem 
enorme à relação.

5. Promovem o autoconhecimento e o diálogo
A partir do momento em que um casal conversa a respeito 

de suas fantasias, podem discutir se querem ou não colocá-
-las em prática ou se podem realizá-las de alguma forma que 
satisfaça a ambos. Quem sonha em saber como funciona uma 
troca de casais, por exemplo, pode ir com o par à uma casa 
de swing e lá matar a curiosidade. Ao ver outras pessoas em 
ação, o casal pode se curtir sozinho, sem ter a necessidade de 
se envolver com mais gente Lá, têm a chance de conversar e 
escolher o que querem, de fato, e o que podem ou não realizar.

Permitir ao novo eleva o amor e conexão entre o casal

Beijos até a próxima

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

DIA DA ÁRVORE

Rio Preto comemora índice de cobertura vegetal

TG leva atiradores para doar sangue
Atiradores do Tiro de Guerra 

de Rio Preto realizaram na ma-
nhã desta segunda-feira (21) 
doação de sangue e cadastro 
para doadores de medula 
óssea no Hemocentro. A ação 
contou com a participação 
de cerca de 30 jovens e foi 
divulgada nas redes sociais. A 
expectativa é de que mais 60 

façam o mesmo processo.
Nos últimos dias, o Hemo-

centro uma queda significativa 
no número de doadores, prin-
cipalmente o do tipo O-.  A ti-
pagem O- é muito utilizada em 
casos de emergência, devido 
ao fato de ser um sangue que 
pode ser utilizado em qualquer 
paciente, por isso o consumo 
acaba sendo maior”, explicou 
a supervisora de enfermagem 

Vinicius LIMA do Hemocentro, Mariana 
Coltro.

O requisito básico para ser 
doador é ter entre 16 e 69 
anos. No caso de menores de 
18 anos, é necessário estar 
acompanhados de um res-
ponsável. O doador precisa 
levar um documento oficial 
com foto (RG ou CNH), ter 
mais de 50 kg, a pessoa no 
dia da doação, não estar em 

ESTAÇÃO DA FLOR

Primavera começa hoje às 
10h31 e deve trazer chuva

A primavera tem inicio às 
10h31 nesta terça-feira (22) 
em todo o hemisfério sul. 
Conhecida por ser a estação 
do desabrochar das flores, a 
mudança deverá agradar os 
rio-pretenses por outro mo-
tivo: a chegada da primeira 
chuva significativa dos últi-
mos três meses, segundo a 
previsão do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet). De 
acordo com a Defesa Civil, a 
expectativa é de pancadas de 
chuva de até 16 mm, com a 
temperatura variando de 18° a 

Vinicius LIMA

Cláudio LAHOS

Rio Preto precisa de só 
mais 4% para atingir meta

Nesta segunda-feira (21) 
é celebrado o Dia da Árvore e 
Rio Preto tem motivo para co-
memorar: a cidade, hoje, conta 
com 44,59% de cobertura 
vegetal (espaço vegetado) na 
área urbana. A meta estipulada 
pelo Programa Município Verde 
Azul (PMVA) é atingir 50% de 
cobertura vegetal proporcional 
por quadrante.

E todo morador da cidade 
pode contribuir para que a pai-
sagem se torne cada vez mais 
verde. Para isso, basta ir até o 
Viveiro Municipal, retirar uma 
muda e plantar sua árvore. 
Devido à pandemia, é necessá-
rio agendar horário. Até  duas 
mudas por endereço por mês 
no viveiro de mudas da cidade, 
gratuitamente. É necessário 
apresentar o comprovante de 
residência no nome da pessoa 
e também documento pessoal 
com foto.

O engenheiro agrônomo 
Otton Garcia de Arruda, chefe 
de Divisão do Viveiro Municipal 
ressalta que a Resolução SMA 
nº 33, de 28 de março de 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

jejum, não ter ingerido bebida 
alcoólica nas últimas 12 horas 
estar bem de saúde. Por conta 
da pandemia, os doadores não 
podem ter estado em contato 
com pessoas com sintomas 
ou confirmados com Covid-19.

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

Editais de
PROCLAMAS

2018, no perímetro urbano a 
meta é de 50% de cobertura 
vegetal proporcional por qua-
drante “Viário, maciços, frag-
mentos de vegetação nativa, 
quintais, jardins de residências, 
praças, incluindo as Áreas de 
Proteção Permanente - APP e 
as áreas verdes implantadas”.

Plantio
Para marcar a data, o Se-

mae (Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto) 

realiza o plantio de 2,5 mil mu-
das, nesta segunda-feira (21). 
Iniciativas como a do grupo 
“Muda que a Cidade Muda” e 
o “Corredor Ecológico” também 
estão realizando o plantio de 
mudas.

O projeto Muda que a Ci-
dade Muda, em parceria com 
a Unimed Rio Preto, iniciou o 
plantio de 2,5 mil mudas de 
árvores nativas no sábado (19). 
O local escolhido é a nascente 
do córrego Borá, na avenida 

Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra, sentido bairro-centro entre 
a avenida Abelardo Menezes 
e a rua Telecomunicações do 
Estado de São Paulo.

“Escolhemos este local, 
pois se trata de uma área muito 
importante para a nossa cidade 
e que passou recentemente 
por obras”, afirma o diretor de 
Marketing da Unimed Rio Preto, 
Gilmar Valdir Greque.

Operação Jequitibá
A Polícia Ambiental de Rio 

Preto iniciou nesta segunda-fei-
ra (21), a Operação Jequitibá - 
em alusão espécie considerada 
símbolo do Estado de São Pau-
lo, a jequitibá-rosa. A cerimônia 
de lançamento da ação, rea-
lizada no Estacionamento do 
Teatro Municipal Paulo Moura, 
também comemorou o dia do 
Policial Militar Ambiental.

A operação ocorre até ter-
ça-feira (22) em todo o estado 
de São Paulo com o objetivo 
de despertar a consciência da 
população para a educação, 
prevenção e combate aos 
crimes ambientais, principal-
mente contra a flora em todas 
as regiões do país.

24°. Os ventos podem chegar 
a 50 km/h.

Durante o fim de semana, 
o município chegou a registrar 
precipitação, mas ainda em 
pouca quantidade. “Existem 
quatro pluviômetros da cidade. 
O do Eldorado está em manu-
tenção. O do aeroporto regis-
trou 8 mm de chuva. Já os que 
estão localizados no bairro São 
Francisco e na região do Ibilce  
contabilizaram apenas 1 mm. 
Essa quantidade ainda é pou-
ca significativa, considerando 
que a tendência é de que as 
temperaturas voltem a subir 
a partir de quarta-feira (23), 

gerando uma queda na umi-
dade do ar”, afirmou o coronel 
Carlos Lamin, da Defesa Civil.

Ainda de acordo com ele, 
as ocorrências de queimadas 
diminuíram nos últimos dias. 
“Desde domingo (20) temos 
recebidos menos chamadas de 
incêndios em matas. Acredito 
que isso esteja ocorrendo não 
só pelo aumento da umidade 
neste fim de semana, mas 
também pelo fato de muita coi-
sa já ter queimado na cidade. 
Mesmo com a chuva prevista 
para essa terça-feira (22), 
deveremos chegar ao mês 
outubro ainda em estiagem”, 

afirmou.
O Semae informou por nota 

que apesar da chuva no fim de 
semana, a Represa Munici-
pal está com 15 centímetros 
de rebaixamento e não está 
vertendo. Por este motivo, o 
racionamento de água em 
18 bairros de Rio Preto segue 
mantido.

No inicio desta segunda-fei-
ra (21), a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo) apontou uma qualida-
de “ruim” do ar em relação a 
quantidade de partículas de 
MP2.5. Já no final da tarde, o 
índice subiu para “moderado”.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO – CNPJ 
34.850.802/0001-02 - PROC. 14764/2019; EMPENHO 
16399/2020; Notifi co o representante legal da empresa 
supramencionada para entregar no prazo de 05(cinco) dias, 
a contar do recebimento desta, a totalidade do Empenho em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implica-
rá na aplicação das penalidades administrativas, bem como 
a suspensão do direito de licitar e contratar com esta admi-
nistração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMEL 
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 11562/20
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, 
bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual apli-
car pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, 
a reincidência implicará em rescisão contratual e penalida-
des administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  III do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de 4,1% 
do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cum-
primento do contrato poderão implicar no agravo da penali-
zação. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CONTRATOS ATA/0021/20 E ATA/0417/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a Certidão de Débitos Tribu-
tários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-
des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NADJA NAIRA MOREIRA LEAO
EMPENHO 16654/20
CONTRATADA: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI
EMPENHO 16218/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Pregão Eletrônico 338/2020 Processo: 12908/2020
Objeto: aquisição de material esportivo para a pista de atle-
tismo do centro esportivo integrado do Eldorado. Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.
Impugnante: K.S. Artigos Esportivos Eireli
Os itens 11 e 12 foram cancelados, nesses termos, restou 
prejudicada a análise da impugnação lançada. Mariana Cor-
rea Pedroso Fernandes-pregoeira
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 326/2020 – Processo n.º 
12.821/2020
Objeto: Aquisição de materiais para confecção de estrutura 

guarda corpo/gradil para o novo terminal urbano. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que o valor 
fi nal alcançado nos itens 1 e 2 fi caram muito acima da esti-
mativa do edital.  Lucia Helena Antonio - pregoeira
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 158/2020 – Processo n.º 
11.577/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouros e 
purifi cadores para a Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão em epígrafe foi declarado FRACASSADO em ra-
zão dos valores fi nais alcançados em todos os itens fi carem 
acima da estimativa do Edital, não representando vantagem 
a aquisição para a administração. Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro – Pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. RAIO DE SOL 
(RUA WILSON CAMARIN, 210) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 
A Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação, que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão, e prolata o seguinte julgamento: 
1º Colocado: COMERCIAL PRADELA LTDA R$ 219.533,16 
- 2º Colocado: CONSTRUTORA JLK SOUZA LTDA ME R$ 
228.298,94 - 3º Colocado: KM & M ENGENHARIA PROJE-
TO E CONSTRUÇÃO LTDA ME R$ 243.515,73 - 4º Colo-
cado: CONSTRUTORA POLACHINI LTDA R$ 269.448,07 
- 5º Colocado: ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI – EPP R$ 
271.401,13 - 6º Colocado: ELIPSE PROJETOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI EPP R$ 278.321,53
7º Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 
284.753,59 - 8º Colocado: CONSTRUTORA RIO OBRAS 
COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 
297.005,73 . O inteiro teor dessa decisão se acha encartada 
nos autos do processo a disposição dos interessados. Publi-
que-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCMITT 
(RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 351) – SEC. MUN. 
OBRAS. Tendo em vista o parecer técnico apresentado pela 
Secretaria Municipal de Obras (fl s. 685/686) que é adotado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante des-
te julgamento, fi cam desclassifi cadas as propostas apresen-
tadas pelas empresas ELLIPSE PROJETOS E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI e J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP 
(ambas apresentaram preços diferentes para um mesmo tipo 
de serviço e/ou material)  e, também  desclassifi cada, com 
base no subitem 6.2.3.1 do edital a proposta que foi apre-
sentada pela empresa MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI 
(não cumpriu, em parte, o subitem 6.2.3 do edital). Consi-
derando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Obras 
(fl s. 686) o qual relata a necessidade da realização da obra, 
e tendo em vista que todas as propostas foram desclassifi ca-
das neste certame, a Comissão Municipal de Licitação, com 
fulcro no § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8666/93,  fi xa às li-
citantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de 
outras propostas fi nanceiras (em envelope lacrado) escoima-
das das causas de suas desclassifi cações. Ocorrendo o pro-
tocolo das propostas até às 17:00 horas do dia 02/10/2020, 
será agendada a data para a realização da sessão pública 
de abertura desses envelopes. O inteiro teor desta decisão 
se acha encartada nos autos do processo a disposição dos 
interessados.  Publique-se para ciência

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

RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO nº 1647
(De 22 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 - No Ato Concessório nº 1647 que concedeu benefício 
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
ao senhor CLAUDEMIR MAIA DE BRITO:
- onde se lê “surtindo seus efeitos a partir de 19/09/2020”.
leia-se “surtindo seus efeitos a partir de 17/09/2020”
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 17/09/2020 e revoga as 
disposições em contrário

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 45/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
62/2020
Contratada: ANDERSON FRANCISCO S J DO RIO PRETO-
-ME 
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços 
técnicos em processos de fabricação mecânica (torno, fresa, 
retífi ca, solda, oxicorte e outros) e serralheria, com forneci-
mento de mão de obra com utilização de materiais de consu-
mo, equipamentos e ferramentas e materiais de aplicação.
Valor: R$ 429.921,00 Prazo: 12 meses Data da assinatura: 
21.09.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 21.09.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 06/2018 
– SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, E A APAE – ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO – SP.
OBJETO: O presente Convênio tem como objeto a pres-
tação de serviços de saúde ambulatoriais (incluindo apoio 
diagnóstico e terapêutico), pela ASSOCIAÇÃO, integrante da 
rede de serviços de saúde localizado no Município de São 
José do Rio Preto, aos usuários do Sistema Único de Saúde, 
em regime de complementação com o poder público muni-
cipal, nos termos do art. 199, § 1º, da Constituição Federal, 
bem como dos arts. 94 a 96 da Lei nº 8.080/90, conforme o 
disposto na Ficha de Programação Orçamentária - F.P.O. e 
no Plano de Trabalho.
VALOR GLOBAL: O valor global estimado para a execução 
deste Termo Aditivo será de R$ 906.018,84 (novecentos e 
seis mil, dezoito reais e oitenta e quatro centavos), conforme 
o especifi cado na Ficha de Programação Orçamentária – 
FPO.
PRAZO: VIGÊNCIA DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ 30 
DE SETEMBRO DE 2021.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, Art. 199, § 1º da CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 21 DE SETEMBRO DE 2020.
Pela Secretaria Municipal de Saúde, Aldenis Albaneze Bo-
rim, pela APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Valdir 
Nonato. 

 

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

SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000075570 00610/20 CLÍNICA DE OLHOS RIO PRETO LTDA LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1909 

2020000165249 01317/20 HOME CARE CENE HOSPITALLAR 
LTDA 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1908 

       São José do Rio Preto, 22 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

EDITAL N° 75/2020  
21 DE SETEMBRO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io  das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to n o montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a  apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrupção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do  art igo 46 da Lei Complementar  n°  178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n°  12.214/2004,  até a data do efet ivo pagamento.  
 
Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 

M L DEL PINO RODRIGUES 
ME 

1392120 08.373.699/0001-47   

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 
01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     
09/2016    
10/2016            
11/2016 
12/2016  
01/2017                
02/2017    
05/2017                
06/2017                           
07/2017                
08/2017     
09/2017    
10/2017            
11/2017 

ISSQN 

 

 

12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018    
12/2018                
05/2019                
06/2019 

FIRST CONSULTING 
PLANEJAMENTO 
COMERCIAL LTDA 

1255480 05.883.572/0001-80   

09/2015 
11/2017                
12/2017   
09/2018               
10/2018 
12/2018 
01/2019     
02/2019     
03/2019 
04/2019               
05/2019     

ISSQN 

J L DE LIMA E CIA LTDA 957130 229.150.001-06       

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 
01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     
09/2016    
10/2016            
11/2016 
12/2016  
01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    
05/2017                
06/2017                           
07/2017                
08/2017     

 
ISSQN 

 

 

09/2017    
10/2017            
11/2017 
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018  
10/2018 
11/2018   
12/2018                
01/2019                
02/2019 

J L DE LIMA E CIA LTDA 957130 229.150.001-06       03/2019               ISSQN 

PSN EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA ME 

3183500 05.410.286/0001-05   

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 
01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     
09/2016    
10/2016            
11/2016 
12/2016  
01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    
05/2017                
06/2017                           
07/2017                
08/2017     
09/2017    
10/2017            
11/2017 
12/2017 
01/2018                

ISSQN 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 21 de Setembro  de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Auditor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018  
10/2018 
11/2018   
12/2018                
01/2019                
02/2019 
05/2019 

IMOBILIÁRIA URCA RIO 
PRETO EIRELI 

3190970 16.860.227/0001-47 

11/2015 
12/2015 
01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     

ISSQN 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

BAR E COMERCIO DE BEBIDAS HIGIENOPOLIS 
LTDA 00953/20 2020000127819 AIF-A-S 00031 

CHURRASCARIA BATISTELLA RIO PRETO LTDA 01701/20 2020000188694 AIF-A-S 00082 
CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA 00928/20 2020000202040 AIF-P-F 000032 
CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CARD S/S 
LTDA 00991/20 2020000154148 AIF-S-V 000043 

CLVM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00973/20 2020000142479 AIF-P-F 000039 
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PALAVRA DO 
REI 00961/20 2020000154133 AIF-P-F 000037 

LOJAS AMERICANAS S A 00840/20 2020000179222 AIF-P-H 000007 
RAFAELA FURTADO LOPES APOLONIO 00972/20 2020000142527 AIF-P-H 000012 
RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS EIRELI 
ME 

00992/20 2020000154205 AIF-S-V 000044 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
CHURRASCARIA BATISTELLA RIO PRETO LTDA 01701/20 TRM-A-S 00001 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
RAFAELA FURTADO LOPES APOLONIO 00972/20 AIP-P-H 000008 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
BAR E COMERCIO DE BEBIDAS HIGIENOPOLIS 
LTDA 00953/20 120 UFESP AIP-P-S 00099 

CHURRASCARIA BATISTELLA RIO PRETO LTDA 01701/20 210 UFESP AIP-A-S 000103 

CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA 00928/20 400 UFESP AIP-P-F 000043 

CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CARD S/S LTDA 00991/20 400 UFESP AIP-S-V 000012 

CLVM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00973/20 215 UFESP AIP-P-F 000042 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 00899/20 215 UFESP AIP-P-C 000058 

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PALAVRA DO REI 00961/20 140 UFESP AIP-P-F 000045 

LOJAS AMERICANAS S A 00840/20 140 UFESP AIP-P-H 000009 
RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS EIRELI ME 00992/20 140 UFESP AIP-S-V 000013 

 
São José do Rio Preto, 22 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - O município de Guapiaçu torna público aos 

interessados a realização do Pregão Presencial nº 080/2020, Ata de Registro de Preço nº 033/2020, objeto do Processo 

Licitatório nº 088/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto o registro de preços de 

aquisição material gráfico para diversos setores do Município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo 

de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 20 de outubro de 2020, às 09:00 horas, 

na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 22/09/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura 

www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de 

Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 21/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 14/2020, com base no art. 4º, da Lei Federal 13.979/2020, para 
“Contratação de empresa para prestação de serviços médicos de 
atendimento a pacientes com síndromes respiratórias, suspeitas e 
acometidos de COVID-19, no Centro de Saúde II "Hélio Lischiotto, 
para a empresa PIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 
17.982.419/0001-99, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, 760, 
Centro, Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no VALOR GLO-
BAL R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).
Monte Aprazível, 15 de setembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

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.

RICARDO DA SILVA e LUZINETE DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural de Sertãozinho, Estado de 
São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de abril de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e 
um (41) anos de idade, gesseiro, solteiro, filho de de dona CLEUZA MARIA DA SILVA. Ela, brasileira, natural 
de Figueirópolis D'Oeste, Estado de Mato Grosso, nascida aos  vinte e oito (28) de setembro de um mil novecentos 
e oitenta e um (1981), com trinta  e oito (38) anos de idade, do lar, solteira, filha de ELSON MANOEL DE 
OLIVEIRA e de dona MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, dezenove (19) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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. FÁBIO JOÃO DA SILVA e YASMIN CAPUTI PESSINA, 
sendo ELE fi lho de JOÃO MANOEL DA SILVA e de MARIA APA-
RECIDA GOMES DA SILVA e ELA fi lha de VALMIR APARECIDO 
PESSINA e de SAYONARA CAPUTI PESSINA;

2. ANTONIO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA e SANDRA 
CRISTINA ABRÃO COSTA, sendo ELE fi lho de MANOEL RA-
MOS DE OLIVEIRA e de IZAURA ALVES DE LIMA e ELA fi lha de 
RICHARD PINTO COSTA e de VILMA ELI ABRÃO;
3. HELIO CRUZ e SUELI GUIMARÃES DA SILVA, sendo 
ELE fi lho de OSVALDO CRUZ e de CEZARINA PEREIRA DA 
CRUZ e ELA fi lha de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e de VERA LUCIA 
GUIMARÃES DA SILVA;

4. EMERSON RODRIGO DE SOUZA SANTANA e PRICILA 
MARA ALVES, sendo ELE fi lho de ETELVINO PEREIRA DE SAN-
TANA e de MARIA NATALINA DE SOUZA SANTANA e ELA fi lha de 
MARCOS ANTÔNIO ALVES e de CLAUDIA QUEIROZ ALVES;
5. VITOR DE OLIVEIRA ARALLI e PAMELA FERNANDA 
DE MEDEIROS, sendo ELE fi lho de JACIR ARALLI e de MARIA 
EFIGÊNIA DE OLIVEIRA ARALLI e ELA fi lha de ALEXSSANDRO 
SILISTRINO DE MEDEIROS e de PAULA FERNANDA CARDOZO 
DE MEDEIROS;

6. JEAN GABRIEL SALOMON e DERNICIA ELOUIUS, 
sendo ELE fi lho de SAINTAIS SALOMON e de AURINA PIERRE 
LOUIS e ELA fi lha de ZILUS ELOUIUS e de ANDREMENE CLAIRI-
ZIER;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 21/09/2020.



Pérola do Dia
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira
de 2020

Roberto
 Toledo

BOM DIA É SÓ PRA QUEM É RICO. PRA NÓS QUE SOMOS POBRES, É BOA SORTE. 
Sorria, beba muita água e seja feliz! NESTA TERÇA-FEIRA co-

meça a estação mais bonito 
do ano, a Primavera. Vamos 
plantar fl ores colorindo nos-
sa São José do Rio Preto. 

HANDERSON SOSSO, 
empresário da moda, ao lado 
da querida esposa Veridioa-
na Mussi Cury e familiares, 
festejou mais um ano de vida 
bem vividos no sábado, dia 
19. Aquele abraço!

ALISSON AZEVEDO , 
competidor Team Penning 
Prova de Apartação, e es-
posa Laura Barbosa Nunes, 
estão curtindo muito a fi lho-
ta Maria Eduarda Barbosa 
Azevedo, em clima de iso-
lamento social, ar puro e a 
natureza em sua fazenda, 
na vizinha Ipiguá.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

DiáriodoBob
Votos em banco (não confundir com branco). Explico: o 

candidato supostamente mais rico para disputar a candidatura 
a prefeito é o Marco Casale, que ganhou na última hora o apoio 
do ex-prefeito do PSB Valdomiro Lopes da Silva Jr. Justifico. É 
que na lista de recursos do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha, a turma do Partido Social Liberal é o segundo 
maior para as eleições deste ano, devendo receber para distri-
buir entre os seus candidatos cerca de R$ 199 milhões, mais 
do que o MDB com recursos divisíveis de aproximadamente 
R$ 148 milhões. Só Celi Regina, do PT é que  se apresenta 
como candidata a prefeito no partido campeão de recursos. O 
PT receberá mais de R$ 201 milhões. O que precisa ver é qual 
o percentual dessa dinheirama vai ser depositada nas contas 
dos candidatos de Rio Preto. Se for medido pelas chances de 
cada um, tem gente que não vai ter dinheiro nem pra pagar o 
lanche dos correligionários. Lição de moral. Li não sei onde e 
repasso, um anúncio descarado nas paginas de classificados,  
veiculado como matéria paga, num matutino da periferia: ‘Troco 
meu voto por um terreno”.  A Justiça Eleitoral já está ao encalço 
do corruptível. Posso perguntar? Os adversários do ex-prefeito 
Valdomiro Lopes, alguns que, inclusive, o qualificam como “mão 
abotoada”, andam perguntando se ele vai só apoiar como cabo 
eleitoral o Marcos Casale, ou também vai gastar uns trocos pra 
custear santinhos e PRAGUINHAS. Não custa nada lembrar. 
Depois que a TV Globo dispensou Tarcísio Meira e Glória Mene-
zes, ninguém mais no Brasil pode se sentir seguro no emprego. 
Racionamento. Não chovia em Rio Preto desde 28 de junho, 
mas, mesmo com o chuvisqueirinho no domingo que passou, 
o calor e a sujeira das queimadas continuam fazendo a gente 
gastar o precioso líquido mais do que o normal. Daí que estão 
esgotadas nossas fontes. Agora, com o racionamento, a vovó 
NANÁ não pode mais lavar a calçada e o VELHO RANZINZA não 
pode mais lavar o carro. De duas uma: ou todo mundo fecha as 
torneiras ou vai faltar água até na cozinha. Trem lotado. Duas 
velhas raposas se encontraram e concluíram que, no meio da 
matilha que busca uma cadeira no Legislativo, há lobos de mais 
e cordeiros de menos.  Acham que a disputa por uma vaga na 
Câmara poderá ser mais sanguinolenta do que de costume. 
Ponto e basta!

Jane Jardini, empresária, 
sempre de bem com a 

vida

WinMostra - Winchester
Terminam nesta terça-feira, as 
inscrições para a WinMostra - 
Winchester Performance Mostra. 
O evento é uma mostra de 
performances online realizada 
pe lo Agrupamento Núcleo 
2, colet ivo mult imídia que 
pesquisa a fusão de linguagens 
artísticas sediado em Rio Preto, 
e acontecerá de 27 a 31 de 
outubro de 2020. Podem se 
inscrever artistas e grupos de 
Rio Preto de teatro, circo, dança, 
artes visuais, música, vídeo, hip 
hop, literatura e outras áreas 
que possam ser desdobradas em 
performance.

A pecuarista e 
empresária Rosemeire 

(Rose) de Cássia 
Valêncio Costa em dia de 

relax totalhenriforne@gmail.com

O empresário Handerson 
Sosso comemora 

aniversário com um 
drinks brindando a vida 

no último sábado, dia 19. 
Tim tim e muita saúde   

"Bafão no Bispão"
O artigo de domingo do Romildo Sant´Anna, no Diário, omitiu 
alguns detalhes. O fiasco que o Julio Iglesias viveu no Centro 
Regional de Eventos, foi verdadeiro, e, a data correta não foi num 
novembro, mas dia 19 de Abril, Dia do índio. Tanto é verdade 
que uma tribo improvisada veio das cercanias de Bauru, onde 
até hoje vivem algumas famílias, nas proximidades de Avaí. E o 
empresário responsável pela vinda do cantor foi Dedé Méssici. 
O contratante foi a prefeitura no governo do prefeito Liberato 
Caboclo. Uma outra omissão de menos importância pode passar 
batida. O que não pode deixar de ratificar é que a lembrança do 
Romildo me fez voltar no tempo.


