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Italiano fica no 
comando do 
América por 
mais 3 anos
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Divulgação

“Não desejo isso 
para ninguém”, 
diz Peixão, sobre 

a Covid-19

Procon flagra arroz a R$ 30 e autua 
cinco empresas por preços abusivos

EM RIO PRETO

Sérgio SAMPAIO

Sessão da Câmara ontem foi remota novamente e teve discussão de sete projetos

Cláudio LAHOS

Anistia para 
parcela de IPTU 

em atraso
é aprovada

Os vereadores aprovaram 
por unanimidade projeto que 
isenta a cobrança de juros 
e multa todos os munícipes 
que deixaram de efetuar o 
pagamento da parcela única 
do IPTU em março.     Pág.A3

Receita paga 
R$ 28 mi em 
restituições  
na região

De acordo com a Delegacia 
Regional de Rio Preto, que 
abrange 72 municípios, serão 
28.814 contribuintes benefi-
ciados  num total de aproxi-
madamente R$ 28 milhões  
em restituições.          Pág.A2

Agentes do Procon-SP es-
tão percorrendo o Estado em 
operações surpresas e até o 
último dia 21, segunda-feira, 
já tinham notificado cinco es-
tabelecimentos de Rio Preto 
por abuso nos preços dos 
alimentos. Em um super-
mercado o orgão de defesa 
do consumidor encontrou 
saco de arroz a R$ 29,99.

Sirilândia e Calbe vieram em busca de tratamento médico 

Paulo Bassan 
é o sexto 
a registrar 

candidatura
Pág. A3

Solidariedade 
em voo para 

Rio Preto viraliza 
na internet

Um vídeo mostrando pas-
sageiros de um avião se mo-
bilizando para ajudar a mãe 
de um bebê doente viralizou 
nas redes sociais neste fim 
de semana. O caso aconteceu 
em um voo de Campinas com 
destino a Rio Preto.   Pág.A5

   Um agente sanitário de 41 
anos foi preso na manhã desta 
segunda-feira (21) por posse 
irregular de arma de fogo e 

Polícia apreende 
galos de rinha e 

animais silvestres
por matar espécies da fauna 
silvestre. Com ele foram encon-
trados 20 pássaros e 25 galos 
de rinha.                      Pág.A4

PRF apreende 
R$ 70 mil 
em joias e 
semijoias

Pág. A4

Advogado de 
Olímpia morre 
após 12 dias 

internado
Pág. A4

Fiscais do Procon SP estiveram em Rio Preto, encontraram arroz a R$ 29,90 e notificaram cinco

A operação iniciou dia 14 de 
setembro. O maior valor en-
contrado no município para 
o arroz ficou acima do preço 
mais alto registrado na capital 
que foi de R$ 27,90. O maior 
valor encontrado no Estado 
foi de R$ 34,90. A assessoria 
confirmou ontem as atuações 
feitas em estabelecimentos 
de Riio 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
Redação: (17) 3363-0113

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, quarta-feira
23 de setembro de 2020 COTIDIANO

Procon flagra arroz a R$ 30, mais caro  
que na capital, e autua 5 em Rio Preto

Agentes do Procon-SP es-
tão percorrendo o Estado em 
operações surpresas e até o 
último dia 21, segunda-feira, 
já tinham notificado cinco es-
tabelecimentos de Rio Preto 
por abuso nos preços dos 
alimentos. Em um supermer-
cado o órgão de defesa do 
consumidor encontrou saco 
de arroz a R$ 29,99.

A operação iniciou dia 14 
de setembro em todo o Estado 
principalmente com foco no 
preço do arroz (pacote 5kg) e 
óleo de soja (embalagem de 
900 ml). O maior valor encon-
trado no município para o ar-
roz foi de R$ 29,99, acima do 
preço mais alto encontrado na 
capital que foi de R$ 27,90. O 
maior valor encontrado no Es-
tado foi de R$ 34,90. Já com 
relação ao óleo, o maior preço 
encontrado em Rio Preto foi 
de R$ 6,99 e em São Paulo 
foi de R$ 7,73.

As autuações foram con-
firmadas pelo assessoria do 
Procon em São Paulo ontem. 
Em todo estado já foram 283 
estabelecimentos notificados 
em mais de 30 cidades. Agora 
todos devem os estabele-
cimentos apresentar notas 
fiscais de compra e venda 
de itens da cesta básica na 
operação para quebrar  a 
autuação e não tomar multa 

definitiva.
“Os estabelecimentos fo-

ram notificados a apresentar 
notas fiscais de compra e 
venda de itens da cesta básica 
para constatação de eventual 
aumento injustificado de pre-
ços. Serão comparadas as 
notas de compra de cada item 
com o preço da prateleira para 
verificar se há margem de lucro 
muito ampliada, que é uma 
prática abusiva”, diz a nota 
enviada pelo Procon-SP.

De acordo com o Procon de 
Rio Preto, houve oito consultas 
simples sobre o aumento de 
preços em alimentos, princi-
palmente sobre o arroz. “Nós 
fizemos nossa parte logo no 
começo, entre a última se-
mana de agosto e primeira 
semana de setembro. Nós 
tivemos muita procura das 
pessoas através do nosso 
Whatsapp, mas que não se 
concretizaram em abertura de 
reclamação. Esse foi o grande 
problema, justamente pela 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

dificuldade dos consumidores 
de se locomover até o Procon 
durante a pandemia. De toda 
forma, nós reunimos essa in-
formação e enviamos para São 
Paulo pedindo providências”, 
afirmou o diretor do Procon, 
Arnaldo Vieira.

As equipes de fiscalização 
do Procon-SP constataram 
preços abusivos em carnes 
vermelhas (patinho, coxão 
mole, coxão duro e contrafilé) 
em todo o Estado, variando de 
R$ 47,69 a R$ 64,99. Para 
esses itens em específico, não 
foram divulgados os valores 
encontrados em Rio Preto.

O Procon-SP disponibiliza 
canais de atendimento à dis-
tância para receber denúncias, 
intermediar conflitos e orientar 
os consumidores: via internet 
(www.procon.sp.gov.br), apli-
cativo - disponível para Android 
e iOS - ou via redes sociais; 
para as denúncias, marque @
proconsp, indicando o endere-
ço ou site do estabelecimento.

PREÇOS ABUSIVOS

O maior valor encontrado no município 
para o arroz foi de R$ 29,99, acima do 
preço mais alto encontrado na capital 

que foi de R$ 27,90. O maior valor 
encontrado no Estado foi de R$ 34,90. 
Já com relação ao óleo, o maior preço 

encontrado em Rio Preto foi de R$ 6,99 e 
em São Paulo foi de R$ 7,73

Arroz em supermercado de Rio Preto foi encontrado a R$ 29,99 o saco

Cláudio LAHOS

Receita vai pagar RS 28 mi  
em restituições na região

Vinicius LIMA

A Receita Federal abre 
nesta quarta-feira (23), às 9 
horas, a consulta ao quinto 
lote de restituição do IRPF 
(Imposto de Renda de Pessoa 
Física). O crédito bancário 
para 3.199.567 contribuin-
tes será realizado no dia 30 
de setembro, totalizando 
mais de R$4,3 bilhões. De 
acordo com a Delegacia 
Regional de Rio Preto, que 
abrange 72 municípios, se-
rão 28.814 contribuintes 
beneficiados. O valor total das 
restituições na região é de R$ 
28.615.828,73.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita Federal na Internet 
(http://idg.receita.fazenda.
gov.br). Na consulta à página 
da Receita, no Portal e-CAC, 
é possível acessar o serviço 
Meu Imposto de Renda e 
ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo pro-
cessamento. Nesta hipótese, 
o contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer a 
autorregularização, mediante 
entrega de declaração retifi-
cadora.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral no 
CPF. Com ele será possível 
consultar diretamente nas 

bases da Receita Federal 
informações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá requerê-la por meio 
da Internet, mediante o For-
mulário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, ou 
diretamente no Portal e-CAC, 
no serviço Meu Imposto de 
Renda.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte poderá 
contatar pessoalmente qual-
quer agência do BB ou ligar 
para a Central de Atendimento 
por meio do telefone 4004-
0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone es-
pecial exclusivo para deficien-
tes auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, em 
qualquer banco.

ABERTA CONSULTA

Divulgação

TRABALHO

Thermas de Barretos abre processo 
para contratar 90 empregados

O Barretos Country 
Thermas Park está com 
processo seletivo aberto 
para o preenchimento de 
quase 90 vagas de tra-
balho. São 57 vagas fixas 
para funções como gar-
çom, cozinheiro, auxiliar de 
almoxarifado, camareira, 
recepcionista, entre ou-
tras, e 29 vagas intermi-
tentes para manobristas, 
recriadores, monitores, 
entre outras.

Os interessados deve-
rão enviar currículo até 
sexta-feira, dia 25/9, para 
o e-mail recrutamento@
barretoscountry.com.br 
ou pelo Whatsapp, (17) 
3321-2325. É preciso ser 
maior de 18 anos e pre-
ferencialmente morador 
de Barretos ou de cidades 
próximas da região, como 
Olímpia, Colina, Guaíra, 
Jaborandi e Cajobi.

O Barretos Country é 
um complexo de lazer e 
de negócios formado por 
resort, parque aquático de 
águas quentes e um centro 
de convenções para even-
tos que teve suas ativida-
des paralisadas por conta 
da pandemia, mas desde 

o dia 7 de agosto já vinha 
funcionando com o resort 
e algumas atrações.

Na semana passada, 
com o anúncio feito pelo 
governador João Doria, de 
que parques temáticos e 
aquáticos ao ar livre do 
estado de São Paulo po-
deriam voltar a funcionar 
a partir do dia 23 de se-

Da REDAÇÃO

tembro, o Barretos Country 
agendou a reabertura de 
seu parque aquático para 
o dia primeiro de outubro. 
Os quase 90 postos de 
trabalho abertos estão as-
sociados a essa retomada.

“O turismo é um vetor 
importante de crescimento 
da economia regional. Es-
tamos bastante otimistas 

com este cenário de reto-
mada, pois o Barretos Cou-
ntry se beneficia muito do 
turismo de curta distância, 
que será o estilo adotado 
pelas famílias, pelo menos 
neste momento”, diz Filipe 
Rezende, diretor de entre-
tenimento do GR GROUP, 
responsável pelo complexo 
de Barretos.

Thermas de Barretos abre 90 vagas de trabalho para começo em outubro

Divulgação
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Alerta
Depois de ficar afastado de suas atividades cumprindo 

quarentena em casa por ter contraído a covid-19, o presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra (PP), voltou a comandar a sessão 
promovida ontem. “Eu estou bem”, disse. Já o vereador Celso 
Peixão (MDB, foto) continua em quarentena na sua casa. 
Apesar de ter apresentado sintomas levas, Peixão disse que 
está contando nos dedos os dias que faltam para retomar 
suas atividades. “Eu não desejo isso para ninguém”, desaba-
fou. Segundo ele, às vezes, o medo da doença evoluir para 
uma situação mais grave, que requer internação, cria-se um 
quadro de ansiedade difícil de suportar. “Segunda-feira quero 
voltar para a rua”, avisou. Que o exemplo sirva de alerta aos 
negacionistas que não acreditam na gravidade da doença!

Acanhado
O próximo processo elei-

toral poderá ser o mais 
acanhado desde que foram 
criados os debates pelas 
emissoras de televisões. Mo-
tivo: a TV Tem, líder em au-
diência na região, anunciou 
ontem que não vai promover 
debate no primeiro turno. 
Ao ver a notícia, um eleitor 
comentou que tudo cami-
nha para a população ter 
as eleições mais chatas da 
história. Pode?! A pandemia 
já impôs limite por causa do 
distanciamento social, por 
exemplo, comício nem pen-
sar. Agora, tudo depende da 
boa vontade das emissoras 
Record e da Band.

Discurso pobre
O discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) feito 

ontem, no sistema remoto, na abertura dos debates dos líde-
res mundiais na ONU, vai entrar para a história como o mais 
pobre que um representante brasileiro fez até hoje. Sobre as 
queimadas, disse que o Brasil é vítima de uma campanha 
sem limite de desinformação envolvendo a Amazônia e o Pan-
tanal, inclusive, empurrou a responsabilidade da destruição 
aos índios e caboclos. Tudo errado! Foi no seu governo que 
começou o desmonte do Ibama, como forma de permitir que 
madeireiros, grileiros e garimpeiros avançassem na selva, 
com ganância para enricar, extraindo os recursos naturais. 
Mais: disse que o país tem a melhor legislação de proteção 
ao meio ambiente. Se tinha, o ministro Ricardo Salles (Meio 
Ambiente) revogou com a passagem da boiada…

Animado
Oscarzinho Pimentel (PL) 

profetiza que tem boa chan-
ce de obter uma cadeira na 
Câmara nas próximas elei-
ções. Segundo ele, a chapa 
de candidatos a vereador 
pelo PL é boa, portanto, 
acredita que poderá eleger 
até três vereadores. Além 
do presidente do partido, Fá-
bio Marcondes, o vereador 
Anderson Branco também 
vai disputar a reeleição. 
Marcondes sempre foi bem-
-votado e se a votação se 
repetir, Oscarzinho disputará 
a segunda vaga com o vere-
ador Branco. “A expectativa 
é muito boa”, disse o ex-ve-
reador. A conferir!

Repúdio
O plenário aprovou mo-

ção de repúdio do vereador 
Anderson Branco (PL) na 
sessão de ontem, que con-
testa ação da militância da 
esquerda que publicou vídeo 
na rede social da imagem da 
cabeça do presidente Jair 
Bolsonaro. “Como vereador 
bolsonarista, eu repúdio 
esse absurdo e essa falta de 
respeito da esquerda ao ca-
pitão”, rechaçou. “Imagine 
se fosse a cabeça do Lula?”, 
perguntou. O vídeo, segundo 
ele, mostra crianças jogan-
do bola com a imagem da 
cabeça do Bolsonaro. “A 
esquerda é intolerante e eu 
repúdio”, acrescentou.

Extremismo
Representantes da direita 

e da esquerda são como 
água e óleo, porém, ten-
tam tirar proveito político da 
pandemia provocada pelo 
coronavírus. Lógico, cada 
segmento à sua maneira, 
o importante é explorar a 
desgraça alheia para ganhar 
dividendos políticos no fu-
turo.  O eleitorado rio-pre-
tense sempre foi avesso ao 
extremismo, não importa se 
é de direita ou da esquerda. 
Então, o candidato a prefei-
to ou a vereador que seguir 
uma dessas tendências ide-
ológicas, pode ficar ciente 
que a derrota nas urnas será 
avassaladora.

Desaprova
Paulo Bassan (PRTB) de-

clarou que se eleito prefeito 
vai reduzir de forma signifi-
cativa o número de cargos 
em comissão. São 303 
funcionários contratados 
sem concurso que atuam na 
Prefeitura, Emurb e Semae. 
Bassan diz que o excesso de 
cargos comissionados não é 
bom para o município. “Os 
desnecessários sairão”, avi-
sou. Ele também desaprova 
os apadrinhados que atuam 
no governo federal, cerca de 
23 mil. “A mesma coisa”, 
enfatizou. O presidente Jair 
Bolsonaro prometeu reduzir 
para três mil, só que até 
agora, nada!

Ajuste fiscal
O deputado estadual Ita-

mar Borges (MDB) visitou 
a Braile Biomédica e pro-
meteu que vai atuar na As-
sembleia com o objetivo de 
manter a isenção de ICMS 
às empresas que fabricam 
equipamentos para a área 
médica. “A Braile Biomé-
dica é um dos orgulhos da 
indústria médica do país”, 
elogiou o parlamentar. A 
empresa é referência em 
pesquisa e na fabricação de 
equipamentos utilizados em 
cirurgias cardiovasculares. 
Os produtos são exportados 
para 50 países. A presidente 
da empresa, Patrícia Braile, 
recepcionou o deputado.

Alerta

Câmara aprova anistia 
de multas e juros para 

parcela do IPTU
Os vereadores aprovaram 

por unanimidade em regime 
de urgência projeto que isenta 
a cobrança de juros e multa 
todos os munícipes que deixa-
ram de efetuar o pagamento 
da parcela única do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) em março deste ano e 
com isso acabaram perdendo 
o desconto.

Segundo o vereador Jorge 
Menezes (PSD) autor do pro-
jeto muitas pessoas deixaram 
de pagar o imposto por conta 
das dificuldades econômicas 
impostas pela pandemia da 
Covid-19 para toda a po-
pulação, salientando que o 
setor empresarial foi muito 
prejudicado e a proposta os 
beneficiaria também.

Os proprietários de imóveis 
poderão fazer o recolhimento 
em cota única entre 1º e 31 
de dezembro de 2020. O 
parlamentar acredita que foi 
aprovada for sancionada vai 
proporcionar uma arrecadação 
melhor para o município.

“Muitas famílias que pa-
gam 200, 300 de IPTU ao ano 
vão ter dificuldades para pagar 
– essa proposta poderia vir do 
governo”, salientou Menezes.

Nesta 32ª sessão os vere-
adores aprovaram outros dois 
projetos em regime de urgên-
cia ambos do Executivo – o 
primeiro que dispõe sobre o 
Serviço de Inspeção Municipal 
trazendo novo regramento e 
o segundo que abre no Orça-
mento Fiscal Crédito Adicional 
de R$ 2.532.047,23 confor-
me determina a instituição do 
Fundo Municipal de Cultura.

Mérito – dois projetos tive-

ram seu mérito votado e apro-
vados o primeiro de autoria do 
vereador José Carlos Marinho 
(Patriota) que declara Utilidade 
Pública Municipal a Soprocon 
e o outro da vereadora Karina 
Carolina (Republicanos) dispõe 
sobre as ações preventivas de 
combate à depressão e ao 
suicídio em crianças e adoles-
centes nas escolas públicas 
ou privadas. “Essa proposta 
tem intenção de criar políticas 
públicas para crianças e ado-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Paulo Bassan é o sexto a registrar candidatura

A três dias da data limite 
para o registro das candidatu-
ras a prefeito foi à vez do PRTB 
oficializar Paulo Bassan como 
candidato a prefeito de Rio 
Preto – até está quarta-feira 
(22), além deles outros cinco 
candidatos já se registraram 
na Justiça Eleitoral: Coronel 
Helena (Coligação Mudança 
Por Segurança), Carlos Ar-
naldo (Coligação Rio Preto 
Pode Mais), Filipe Marchesoni 
(Novo), Rogério Vinicius (DC) e 
o prefeito Edinho Araújo (Coli-
gação Rio Preto Muito Mais).

Os outros quatro pré-can-
didatos têm até sábado (26) 
para registrar suas candida-
turas são eles: Marco Casale 
(Coligação Rio Preto de Ver-
dade), Celi Regina (PT), Marco 

Rillo (Psol) e Carlos Alexandre 
(PC do B).

Vereadores – até o mo-
mento 155 dos 425 candi-
datos a vereador registraram 
suas candidaturas – oito dos 
26 partidos que lançaram 
candidatos já os oficializaram 
são eles Republicanos, Patriota 
e PL com 26 candidatos cada, 
MDB (25), PDT (23), PRTB 
(17), Novo e DC com 06 no-
mes cada.

Campanha – os candidatos 
tanto majoritários quando pro-
porcionais podem começar fa-
zer 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

Divulgação

VETO DERRUBADO

VAI A SANÇÃO

Sérgio SAMPAIO

Projeto foi aprovado na sessão de ontem da Câmara

TJ suspende lei de higiene nas escolas

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo con-
cedeu liminar a Prefeitura 
de Rio Preto e suspendeu 
a lei 13.616/2020 obriga-
ria o reforço do ensino de 
higiene pessoal nas escolas 
municipais de Rio Preto, 
a proposta de autoria do 
vereador Celso Luiz Peixão 
(MDB) foi vetada pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
mas o veto foi derrubado 
pelos vereadores no dia 25 
de agosto.

Com isso a lei fica sus-

pensa até o julgamento do 
mérito no TJ.

A proposta do emede-
bista obrigaria as escolas 
a incluir nos conteúdos 
programáticos das discipli-
nas do ensino fundamental 
campanhas educativas peri-
ódicas que terão como fun-
ção orientar os alunos sobre 
a importância da higiene 
pessoal. Dentro da proposta 
a cria-se a “Semana Edu-
cativa de Higiene Pessoal”, 
na qual as escolas poderão 
realizar palestras, seminá-
rios e outras atividades para 
envolver as crianças.

Sérgio SAMPAIO

PARA PREFEITO

Divulgação

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

lescentes”, salientou Karina.
Outros dois projetos de 

autoria do emedebista Dor-
nelas tiveram sua legalidade 
aprovada - o primeiro que 
dispõe sobre a utilização de 
lacre inviolável nas embala-
gens de produtos alimentícios 
entregues em domicilio para 
consumo imediato (marmitex) 
e o segundo que faculta aos 
pais ou responsáveis de alunos 
da rede municipal decidirem 
se querem ou não que seus 

filhos volta as aulas presenciais 
enquanto se mantiver o estado 
de calamidade por conta da 
Covid-19.

E por último será votado e 
aprovado a legalidade de um 
projeto de autoria do vereador 
Zé da Academia (Patriota) quer 
incluir no Calendário Oficial de 
Eventos do Município o “Pas-
seio dos 100Km dos Véios” 
que será comemorado sempre 
no primeiro domingo do mês 
de setembro.

Paulo Bassan registrou candidatura a prefeito
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ABEL DOS SANTOS, faleceu aos 
87 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Maria Bezerra dos Santos e deixa 
os fi lhos José Israel, Clotilde Maria, 
Luzia, Terezinha e Elza. Foi sepultado 
no dia 22/09/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para 
o cemitério São João Batista.

ROSALINA BERTOLUCCI NUNES, 
faleceu aos 91 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Alcino Nunes e deixa 
os filhos Neuza Marina, Jair, João 
Antonio, Maria Dalva, Janete, Jari 
(falecido) e Gerson (falecido). Foi 
sepultada no dia 22/09/2020, às 
14:00, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério municipal de 
Engenheiro Schmidt.

EDMUNDO LEITE VANDERLEI, fa-
leceu aos 86 anos de idade. Era sepa-
rado da Sra. Sandra Regina Fernandes 
da Silva e deixa os fi lhos Edmundo, 
Edmilson, Edson e Rita de Cássia. 
Foi sepultado no dia 22/09/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

LUIZ JOÃO DOS SANTOS, faleceu 
aos 61 anos de idade. Era divorciado 
da Sra. Leontina Fiel da Costa Santos 
e deixa as fi lhas Danúbia e Daiane. 
Foi sepultado no dia 22/09/2020, às 
14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

MÁRIO EVANGELISTA FILHO, fale-
ceu aos 66 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Maria Aparecida da Silva 
Evangelista e deixa os fi lhos Fábio, 
Fabiane e Fabiano (falecido). Seu 
sepultamento será no dia 23/09/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério muni-
cipal de Engenheiro Schmidt.

ROSELI APARECIDA SOUBHIA, fa-
leceu aos 73 anos de idade. Era soltei-
ra. Foi sepultada no dia 22/09/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério Par-
que Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

MAUS TRATOS

Denúncia leva à rinha de galo e 
apreensão de animais silvestres
Um agente sanitário de 41 

anos foi preso na manhã desta 
segunda-feira (21) por posse 
irregular de arma de fogo e 
por matar espécies da fauna 
silvestre. O flagrante ocorreu 
na Estância São Judas Tadeus, 
em Rio Preto

A Polícia Ambiental rece-
beu uma denúncia, na última 
sexta-feira (18), sobre rinha de 
galos e aves sendo mentidas 
em cativeiro. Ao chegar no local 
indicado, os policiais observa-
ram que estava fechado, mas 
constataram que havia mais 
de 20 passarinhos silvestres, 
canário-da-terra, coleirinho 
papa-capim e bigodinho. To-
dos estavam sem anilha, ou 
seja, irregulares e sem licença 
ambiental.

Os pássaros estavam agita-
dos, aparentemente retirados 
da fauna recentemente. Tam-
bém foram encontrados 25 
galos de briga, que estavam 
presos em gaiolas. Não houve 
flagrante da rinha.

O proprietário do local é um 
agente sanitário e confirmou 
ser o dono dos animais. Ques-
tionado se havia mais algo de 
irregular, ele disse que possuía 
uma arma, revólver calibre 38. 

A arma estava sem munição, 
enrolada em uma camiseta e 
guardada em uma gaveta. Ele 
contou que a comprou há 10 
anos de uma pessoa de Nova 
Granada.

Os animais silvestres e as 
gaiolas foram apreendidos ad-
ministrativamente e o agente 
sanitário foi encaminhado à Cen-
tral de Flagrantes. Ele foi preso 
por posse irregular de arma de 
fogo de uso permitido e matar 
espécime da fauna silvestre.

Animais exóticos – Em outra 
apreensão a Polícia Ambiental 
encontrou vários animais exóti-
cos em uma residência na Vila 
Talma, em Jales. 

Foram apreendidos um la-
garto do deserto, uma pogona, 
quatro cobras do milho “corn 
snake”, todos animais exóticos, 
além de quatro ouriços, cinco 
jiboias, nove aranhas caran-
guejeiras, todos animais nativos 
da fauna brasileira. Os animais 
estavam em um cômodo no 
fundo da residência.

A polícia chegou ao local 
após recebe uma denuncia de 
que havia animais exóticos na 
casa. A dona da casa confir-
mou a presença dos animais e 
contou que todos pertenciam ao 
filho dela, de 34 anos.

De acordo com a Polícia Am-
biental, o dono dos animais não 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Jibóia apreendida em casa da região durante operação da Polícia Ambiental 

apresentou nenhuma documen-
tação que autorizava a criação 
dos bichos em cativeiro. Ele vai 

responder, em liberdade, por 
crime ambiental e foi multado 
em R$ 12 mil. Já os animais se-

rão encaminhados para órgãos 
competentes, ligados ao Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio Am-

Divulgação

biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis), para verificar o 
estado de saúde deles.

GOLPE

Advogado vítima de acidente 
morre após 12 dias internado

O advogado Helton Gra-
ciano Bifaroni, 43 anos, 
morreu na manhã de segun-
da-feira (21), Hospital Austa, 
em Rio Preto. Ele foi vítima 
de um acidente de trânsito 
que aconteceu no último 
dia 10, na rodovia Assis 
Chateaubriand (SP-425), em 
Olímpia.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, Helton se en-
volveu em um acidente entre 
um carro, uma caminhonete 
e um caminhão. Com o im-
pacto da batida, ele sofreu 
traumatismo craniano e teve 
ferimentos no tórax.

Ele foi socorrido, encami-
nhado ao pronto socorro de 
Olímpia e, depois transferido 
para o hospital de Rio Preto. 
Após um choque séptico, que 
resultou em falência múltipla 
de órgãos, foi constatada a 
morte.

Helton atuou por 11 anos 
como advogado e assessor 
administrativo no Hospital Re-
gional (HR) Doutor Domingos 

Leonardo Cerávolo e no Am-
bulatório Médico de Especia-
lidades (AME), de Presidente 
Prudente. Ambas instituições 
decretaram luto de três dias 
e divulgaram nota: “Agradece-
mos todas as mensagens de 
carinho e apoio enviadas, que 

Tatiana PIRES

estejamos unidos em oração 
nesse momento”.

Os atendimentos assisten-
ciais continuam sendo realiza-
dos. De acordo com a asses-
soria de imprensa, o velório 
será uma cerimônia restrita a 
familiares em Nhandeara.

PRF apreende
 R$ 70 mil  em joias

 e semijoias

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu uma carga 
de joias de prata e semijoias 
folheadas a ouro avaliada em 
aproximadamente R$ 70 mil, 
em uma blitz na BR-153, pró-
ximo a José Bonifácio, nesta 
segunda-feira (21).

A carga estava distribuída 
em 22 volumes, transportados 
por um homem de 45 anos 
em um Renault Sandero, 
placas de Feira de Santana, 
na Bahia. Aos policiais, ele 
forneceu informações desen-
contradas sobre de onde vinha 
e qual era o seu destino, o que 
levantou suspeitas.

Os policiais, então, reali-
zaram uma revista minuciosa 
no interior do veículo e loca-
lizaram os pacotes de joias. 
De acordo com o motorista, 
a carga teria o valor de R$ 70 
mil, porém ele não apresentou 
nenhum documento fiscal que 
comprovasse a origem legal 
da mercadoria. A carga foi en-
caminhada para a Delegacia 
da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo, sediada  
em Rio Preto.

As joias foram apreendidas, 
podendo ser liberadas após re-
gularização da situação fiscal, 
com o pagamento dos impos-
tos correspondentes e emissão 
da nota fiscal adequada.

Tatiana PIRES

SEM NOTABR 153
Caminhão bate em mureta e complica trânsito

Um motorista de caminhão 
de 61 anos ficou ferido ao perder 
o controle do veículo e bater na 
mureta de proteção na BR-153, 
na manhã desta terça-feira (22), 
em Rio Preto. O acidente ocorreu 
no início da manhã e deixou o 
trânsito lento trecho da rodovia.

De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal, ele seguia sen-
tido Rio Preto a Talhado, quando 
perdeu o controle da direção, 
bateu na mureta de concreto e, 
em seguida, se chocou contra o 
viaduto. O acidente aconteceu 
no quilômetro 62 mais 100 
metros.

O motorista teve ferimentos 
leves e foi socorrido por uma 
equipe de socorro da Trans-
brasiliana, concessionária que 
administra a rodovia. Ele foi 
encaminhado à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Tangará. 

Ainda segundo a PRF, o motoris-
ta fez o teste do bafômetro que 
deu negativo para a ingestão de 
bebida alcoólica.

Van
O motorista de uma van 

também perdeu o controle da 

Tatiana PIRES

direção e o veículo foi parar no 
canteiro central da BR-153. O 
acidente ocorreu próximo a alça 
de acesso para a rodovia Assis 
Chateaubriand (SP-425). Não 
houve feridos graves. Nenhum 
outro veículo envolvido.

Motorista fez bafômetro, que deu negativo

Divulgação
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Mulher contesta 
R$ 9,6 mil em cheques 

compensados

Uma gerente financeiro 
de 46 anos teve prejuízo 
de R$ 9.670 em cheques 
compensados em sua conta 
bancária. Um no valor de R$ 
4.890 e outro de R$ 4.780, 
entretanto, ao  conferir a nu-
meração das folhas do talão 
verificou que nenhuma folha 
tinha sido extraviada.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a mulher 
verificou a movimentação 
na última sexta-feira (18) 
e procurou a Polícia Civil 
para denunciar o estelionato 
nesta segunda-feira (21). Ela 

contou à polícia, que no mes-
mo dia em que os cheques 
foram compensados, ocorreu 
um problema em sua linha 
telefônica.

A vítima disse que tentou 
fazer uma ligação e percebeu 
que a linha estava muda. Ela 
fez contato com a companhia 
de telefone que informou que 
um pedido de desligamento 
havia sido feito. Porém, não 
tinha sido ela.

A vítima apresentou à po-
lícia as cópias dos cheques e 
do extrato bancário. O caso 
foi registrado como estelio-
nato e será investigado pelo 
5° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

Caso foi registrado n o Plantão Policial

Cláudio LAHOS

O advogado Helton Graciano Bifaroni, 43 anos, morreu 
na manhã de segunda-feira

Divulgação



Durante muito tempo, os indivíduos com menos de 50 
anos pouco ou nada se preocupavam com um “fantasma” 
chamado infarto agudo do miocárdio. Havia o conceito de 
que o indivíduo jovem poderia até morrer de uma forma aci-
dental, mas não de uma doença que era sinônimo de cabelos 
brancos e rugas no rosto.

Ledo engano! As mudanças culturais e epidemiológicas da 
população, que visivelmente repaginaram a figura do homem 
moderno, trouxeram à baila um novo perfil de adulto jovem 
-indivíduo muito estressado, com muitas responsabilidades 
financeiras e profissionais, que se alimenta mal e que não 
se cuida rotineiramente.

A tragédia estava então mais do que anunciada; espreita-
va-se um desfecho absolutamente desfavorável: a população 
jovem começou a morrer em larga escala por infarto agudo 
do miocárdio.

A fisiologia cardíaca ensina que, quando ocorre o entupi-
mento de uma artéria coronária, vaso sanguíneo responsável 
pela irrigação do músculo cardíaco, o provimento de fluxo 
ainda assim pode ser satisfatório, graças a existência de pe-
quenos vasos sanguíneos colaterais. Simplificando, quando 
existe circulação colateral no coração, as pessoas podem 
suportar e inclusive sobreviver a ocorrência de um infarto do 
miocárdio.

Eis o fulcro do problema. A circulação colateral demanda 
tempo para se constituir no músculo cardíaco e desempenhar 
o fundamental papel de compensar eventuais entupimentos 
arteriais.

Demandar tempo implica em longevidade, em maior 
quantidade de anos de vida com qualidade associada. Assim, 
dentre as escassas desvantagens da juventude, pode-se 
destacar a insignificante quantidade de circulação colateral 
no coração.

Essa é a causa mais determinante do infarto agudo do 
miocárdio em indivíduos com menos de 50 anos. O aspecto 
mais agravante é que, na população jovem, o infarto do 
miocárdio costuma ser fulminante, ou seja, mata nas pri-
meiras horas, sem muitas possibilidades de salvamento ou 
tratamento complementar.

Algumas medidas podem ser adotadas, visando confrontar 
esta nefasta realidade de elevadas taxas do infarto do mio-
cárdio fulminante em indivíduos jovens.

A primeira medida é jamais abandonar a prática regular 
de exercícios físicos. E aqui vai uma dica relevante -exercício 
físico não implica necessariamente em estar frequentando 
regularmente uma academia. Todos nós podemos e somos 
capazes de criar opções saudáveis de exercícios na rotina 
diária, como por exemplo substituir o carro pela caminhada 
ou bicicleta, utilizar mais as escadas do que elevadores e 
realizar atividades que agreguem a movimentação corpórea 
e o relaxamento mental.

Todo este esforço é válido, uma vez que a regularidade da 
atividade física promove incremento na circulação colateral 
do coração.

A segunda medida essencial, para induzir a formação de 
vasos colaterais, requer cuidados com a alimentação diária, 
evitando o consumo exagerado de gorduras saturadas, gor-
duras trans e alimentos ricos em açúcares refinados.

Considerando que muitos alimentos e suas propriedades 
antioxidantes têm sido indicados para longevidade saudável, 
é interessante procurar profissionais que possam orientar 
acerca desses conceitos nutrológicos.

Contudo, somente manter prática regular de atividade físi-
ca e alimentação equilibrada podem não garantir resultados 
ótimos, se alguns hábitos deletérios forem mantidos. Neste 
contexto, é mandatório enfatizar que a população jovem 
consome demasiadamente álcool, fuma desenfreadamente 
e muitas pessoas ainda acrescentam, a esta maléfica rotina 
de vícios, o consumo de drogas ilícitas.

Um outro aspecto extremamente controverso que se impõe 
neste debate é a realização de exames cardiológicos pre-
ventivos de forma periódica e supervisionada -o consagrado 
check-up- e, mesmo diante de resultados considerados como 
satisfatórios, o indivíduo jovem continua sendo vitimado por 
um infarto fulminante do miocárdio.

Não faltam ocorrências de pessoas jovens, algumas delas 
atletas profissionais inclusive, que morreram praticando ati-
vidades físicas como atletismo e futebol e que haviam feito 
o check-up recentemente, sem resultados dignos de uma 
intervenção mais rigorosa.

Precisamos entender que, quando se faz um check-up 
cardiovascular, procura-se avaliar a condição cardiovascu-
lar anatômica e funcional, em circunstâncias de repouso 
e esforço físico; no entanto, o comportamento do músculo 
cardíaco, das valvas e artérias coronárias é extremamente 
dinâmico e sujeito a instabilidades, em função de variáveis 
de difícil controle, como fator climático, fatores metabólicos 
e fatores hormonais.

Assim, um check-up com resultados satisfatórios pode não 
ser absolutamente indicativo de risco nulo para um agravo 
cardiovascular, como o próprio infarto do miocárdio.

Os indivíduos jovens precisam tomar uma decisão -bus-
car a longevidade saudável, cumprir com suas obrigações 
minimamente preventivas, sendo mais produtivos intelec-
tualmente ou então verdadeiramente sucumbir à limitação 
biológica de seus corações, encerrando precocemente seu 
ciclo produtivo.

Que o bom senso prevaleça, permitindo que os indivíduos 
jovens valorizem a vida e a força motriz inerente à juventude.

Caso queira ler mais sobre saúde do coração, acesse meu 
site: https://coracaomoderno.com.br.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br

Por que há pessoas que 
infartam tão jovens?

VÍDEO

Um vídeo mostrando pas-
sageiros de um avião se mo-
bilizando para realizar uma 
vaquinha para ajudar a mãe 
de um bebê doente viralizou 
nas redes sociais neste fim de 
semana. O caso aconteceu em 
um voo de Campinas com des-
tino a São José do Rio Preto.

O rio-pretense Alex Pontes, 
38 anos, que aparece no vídeo 
fazendo um apelo aos demais 
passageiros, falou sobre como 
foi o contato com a Sirlândia 
Dias Pereira, mãe do pequeno 
Caleb, de nove meses. Ambos 
vieram de Arapuanga, no Mato 
Grosso.

“Eu e minha esposa estáva-
mos vindo de Porto Alegre e ela 
de Cuiabá. Nós acabamos nos 
encontrando em uma conexão 
em Campinas, quando a gente 
sentou nos bancos atrás dela. 
A Sirlândia contou que esta-
va vindo para Rio Preto para 
realizar uma cirurgia, já que o 
bebê tinha insuficiência cardí-
aca. Fiquei sensibilizado com 
a situação e pedi autorização 
para as aeromoças para propor 
para os outros passageiros 
uma vaquinha para ajuda-la”, 
afirmou.

A ação arrecadou cerca 

Ato solidário em voo 
para Rio Preto viraliza 

vídeo na internet

de R$ 2 mil reais para a mãe, 
que se emocionou e agradeceu 
pela ajuda. “Foi uma surpresa 
pra mim. Quando cheguei no 
hospital outras mães também 
se ofereceram para me aju-
dar. Agradeço muito a todos”, 
afirmou.

O vídeo foi postado pela 
pastora Jeiza Pontes e até esta 
segunda-feira (21) já tinha 
mais de dois milhões de visu-
alizações. “Que ao terminar de 

assistir esse vídeo você possa 
ser inspirado a ser um anjo na 
vida de alguém (ele não que-
ria que eu postasse) mas foi 
muito forte pra mim, por isso 
quis compartilhar”, afirmou na 
postagem.

“Ela disse que não sabia 
quanto tempo teria que per-
manecer na cidade, por isso 
acredito que essa quantia vai 
ajuda-la bastante. Acabou sen-
do bem legal, pois todo mundo 

se engajou e quis ajudar de 
alguma forma. Foi um voo dos 
anjos”, comentou Alex.

Caleb foi internado no Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM) e a cirurgia foi consi-
derada um sucesso. Ele está 
na UTI em situação estável. “A 
cirurgia demorou 4 horas, mas 
graças a Deus ele está bem. 
Ele está se recuperando rápido 
e estava até brincando hoje”, 
afirmou Sirlândia.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Sirilândia e Calbe vieram em busca de tratamento médico em Rio Preto

Cláudio LAHOS

Rio Preto tem mais  81 casos e 4 mortes

A Secretaria de Saúde di-
vulgou nesta terça-feira (22) 
a atualização de dados de 
Covid-19 no município. Foram 
81 novos casos confirmados, 
sendo 24 por teste sorológico 
(infecção antiga) e 57 por RT-P-
CR (infecção recente). No total 
são 20.738 casos desde o iní-
cio da pandemia, sendo 2.179 
em profissionais da saúde.

A gerente da vigilância epi-
demiológica, Andreia Negri, ain-
da revelou que 79% dos testes 
para coronavírus são feitos pelo 
RT-PCR. “Esse exame detecta 
se a pessoa está com a doen-
ça na fase aguda e por isso é 
o nosso exame de preferência 
para fazer a identificação da 
doença”, afirmou.

Com relação aos óbitos, 
foram quatro confirmados nesta 
terça-feira, chegando a marca 
de 572 mortes. A taxa de le-

talidade é de 2,8%. De acordo 
com a Saúde, o município 
registrou queda no número de 
óbitos nas duas últimas se-
manas, tendo diminuindo em 
10,5% na semana 37 (7/9 até 
13/9) e em 35,3% na semana 
38 (14/9 até 20/9). A semana 
atual contabiliza oito mortes até 
o momento.

Desde que a cidade avan-
çou fase amarela, a ocupação 
dos leitos de UTI no município 
caíram 65,9% para 57,1%. 
Atualmente são 277 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
sendo 102 na UTI e 175 na 
enfermaria. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19 são 
160 internados, com 75 na UTI 
e 85 na enfermaria.

A Saúde ainda divulgou que 
o número de recuperados é de 
18.340. Já o coeficiente de 
incidência  é de 4.501 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Vinicius LIMA Divulgação
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Italiano fica no comando do América

O América realizou na noi-
te desta segunda-feira (21) 
o pleito para definir a nova 
diretoria executiva do clube, 
que ficará na gestão durante 
o triênio 2020/2023. Com 
apenas uma chapa inscrita, o 
atual presidente Luiz Donizete 
Prieto, o Italiano, seguirá como 
mandatário do clube. Munir 
Nagib e Vanderlei Borin serão 
o 1° e 2° vice-presidente, res-
pectivamente.

“Como foi apresentada ape-
nas uma chapa, nós submete-
mos a votação e eles foram elei-
tos por aclamação. Na reunião 
estiveram presentes cerca de 
50 a 60 conselheiros. Não fize-
mos trabalho de chamamento 
por telefone devido a pandemia, 
então deixamos livremente para 
que cada um comparecesse”, 
afirmou o presidente do conse-
lho deliberativo, Emilio Ribeiro 
Lima.

Italiano afirmou que acre-

Vinicius LIMA
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Italiano foi eleito presidente do América por mais três anos

Rio Preto registrou mais 81 casos e quatro óbitos

dita que dessa vez não haverá 
problemas na Justiça. Recente-
mente, o Tribunal de Justiça de 
São Paulo anulou a sentença da 
1ª Vara Cível de Rio Preto que 
colocou Prieto na presidência do 
América após seu afastamento 
imposto pelo Conselho Delibe-
rativo. “Fizemos tudo seguindo 
o estatuto, publicamos o edital 
convocando os conselheiros 
com 30 dias de antecedência e 
ninguém contestou neste perío-
do”, afirmou.

O presidente ainda falou 
seus objetivos para os próximos 
anos a frente do Rubro. “Quero 
levar o América de volta ao lugar 
que ele merece. Nosso depar-
tamento jurídico está cuidando 
para acertar nossas dividas e 
consequentemente conseguir 
resultados positivos dentro de 
campo”, comentou.

O América estreia na segun-
da divisão do Campeonato Pau-
lista, a “Bezinha”, no dia 18 de 
outubro. O clube está no grupo 
1 com Andradina, Araçatuba, 
Bandeirante de Birigui e Tanabi.

A-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
23 de setembro de 2020COTIDIANO
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ARRULHOS

O médico Carlos Benedito 
Verona e a arquiteta Ana 
Silvia Casagrande, continuam 
arrulhando como pombinhos. 
O namoro deles começou antes 
da pandemia e segue firme 
como rocha. O aniversário dela, 
dia 19 de setembro, eles foram 
passar num resort em Sales, no 
passado finde.

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

TRATAMENTO INADEQUADO II 

Esse tipo de tratamento é para buteco “pé sujo” como são 
chamados no Rio pela imprensa que se dedica a bares e 
restaurantes, não para um restaurante que pretende estar no 
ranking dos melhores da cidade. E a culpa não é do garçom ou da 
garçonete que na maioria das vezes, vieram de família humilde e 
não tiveram o necessário acesso à educação e às boas maneiras. 
A culpa é do proprietário, do gerente, do responsável pelo setor 
de RH, que não devem se permitir esse tipo de intimidade e 
falta de respeito por parte de seu funcionário.

PLANO DE SAÚDE II

Quem, por exemplo, arcava com R$ 800 de plano e sofreu 
um reajuste de 15%, vai pagar de mensalidade R$ 920 e de 
retroativo R$ 960 (caso tenha 8 meses de adiamento), que 
pode superar até a casa dos quatro dígitos, caso incida também 
aumento pela mudança de faixa etária. Tudo isso justamente 
no mês em que se paga mais contas, com a cobrança de IPTU, 
IPVA, compra de material escolar...

     Rubinho e Vera Nice 
Bonfá, viajaram sexta-feira 
para Campo Grande. Foram 
matar saudade dos netos.

     A CNN inaugura dia 5 
de outubro sua emissora de 
rádio.

     Termina neste sábado, 26 
de setembro, o prazo para 
quem quer se candidatar 
a prefeito, vice prefeito e 
vereador. 

     Nasceu domingo, dia 
20 de setembro, a segunda 
filha do casal Braulio e Laura 
Arroyo Vitagliano, a Helena, 
que veio fazer companhia 
para a primogênita Stella. 

   Só não vê quem não quer: 
os medicamentos tiveram 
uma grande disparada de 
preços. Colírios a quase R$ 
100.

     Meus sentimentos aos 
familiares de Rui Lourenço 
que faleceu de Covid no 
domingo passado.

    No próximo carnaval o 
que não vai faltar é Pierrot e 
Cloroquina.

    No L’Osteria, tem um 
tagliarini a Mare e Monte, 
com camarões e tomates 
cereja concassés, que é 
imperdível.

    Renato Pupo, cuja 
intenção de se candidatar a 
prefeito foi atropelada, deverá 
ser candidato a vereador 
novamente. Com certeza, 
está entre os prováveis 
campeões de votos.

    A partir de outubro o 
Mais Você não será mais 
um quadro do programa 
de Fatima Bernardes. Será 
transmitido das 11 às 11h30 
direto da casa de Ana Maria 
Braga m São Paulo.

     A Jonhson & Johnson 
começou a testar sua vacina 
em maiores de 65 anos. 

    Trancoso no sul da Bahia, 
point dos chiques paulistas no 
réveillon, aos poucos reabre 
suas portas. A Pousada do 
Tangará e o restaurante 
Maritaca, já voltaram à ativa. 
Muitos jovens rio-pretenses 
já estão vendo preços de 
acomodações.

    Após três meses em 
afastamento social em 
Sampa, Nelson Washington 
Pereira Neto veio matar 
saudade de sua mãe, Mariza 
Hawilla Barbosa Pereira no 
passado finde. E circulou par 
alguns dos principais points 
gastronômicos da cidade.

     FHC vai participar do 
especial de 34 anos do 
programa Roda Viva na 
próxima segunda-feira, dia 
28, pela TV Cultura, quando 
ocupará a cadeira central 
pela 14ª. vez

* 

* 

* 

* 

* 

CRIANÇA ESPERANÇA 
II

Há 35 anos no ar, o programa 
beneficente da Rede Globo, 
terá um formato inédito em 
2020 em razão da pandemia 
do novo coronavírus. O show 
terá seis apresentadores nos 
estúdios da Globo no Rio de 
Janeiro: Fátima Bernardes, Luis 
Roberto, Tiago Leifert, Jessica 
Ellen, Luciano Huck e Maju 
Coutinho. E a participação 
remota de Pedro Bial, Serginho 
Groismann e Ana Maria Braga. 
Os três estão isolados, de 
quarentena dentro de suas 
casas, desde o in ic io da 
pandemia. O comunicado não 
cita Renato Aragão, que deu 
início ao projeto na emissora, 
e recentemente teve seu 
contrato encerrado. 

* 

* 

LOTERIAS 

Hoje, o STF vai finalmente julgar o Decreto-Lei 204/1967, que 
trata do monopólio da União para explorar loterias. Com isso, o 
futuro das estaduais do Rio, Minas, Piauí e Ceará fica ameaçado.
Nos Estados Unidos, onde há dezenas, só a de Nova York fatura 
uns US$ 9 bilhões anuais — mais do que o dobro do faturamento 
da nossa loteria federal.

ANIVERSÁRIOS

ESSES OS ANIVERSARIANTES DE HOJE E AMANHÃ: 23, 
quarta-feira: Mara Cristina Freitas, Eduardo Abelaira Vizzoto, 
Hortência, Julio Iglesias, Jussara Pinto Camargo, Maria Fernanda 
Van Erven, Maury Buchala.Nasceu Rey Charles em 1930 em 
Albany, Georgia e morreu em 2004 em Beverly Hills, Califórnia, 
aos 74 anos. Em1973, morreu em Santiago do Chile, um dos 
mais importantes poetas do século XX, o chileno Pablo Neruda 
(Ricardo Eliécer Neftali Reyes Basoalto), Ana Paula Lopes 
Junqueira Franco. 24, quinta-feira: Luiz Gonzaga Ferreira, José 
Carlos de Lima Bueno, Linda McCartney, Fausto Nasser.  

RUMO AO SUL

No final de outubro, Masaru e 
Denise Uehara viajam com uma 
turma de amigos para Gramado, 
num grupo organizado por José 
Mattar Jr. No pacote, Luiz Carlos 
e Vânia Rodrigues. Lourdes 
Bonfá, José Manoel Aguiar e a 
namorada Cristhiane Affonso, 
Artur Frade, Henrique Uehara 
e Gislaine Nasser, entre outros.

Luiz Gonzaga Ferreira, na foto com a mulher, a exímia 
cookie Suely Bégamo Ferreira, ganha amanhã os 

cumprimentos pelo aniversário. Com certeza ela deverá 
preparar-lhe os mimos gastronômicos de sua preferên-
cia, para comemorar com os filhos, nora, genro e netos

TRATAMENTO INADEQUADO I 

Na avaliação de um restaurante para ser considerado classy, 
não são computados apenas a qualidade da comida servida, o 
conforto das instalações, a agilidade do serviço, que o alavancam 
ao patamar dos melhores. O tratamento do garçom para o 
cliente é importantíssimo. A casa não deve jamais permitir ao 
garçom ou garçonete, um tratamento íntimo para com o cliente, 
principalmente se for uma senhora. E de idade avançada: “E 
você, vai beber o quê?” Não é assim.

PLANO DE SAÚDE I

O usuário do plano de saúde está se endividando sem se dar 
conta disso. A ANS postergou o reajuste desse ano. Mas o que 
era para ser um benefício vai virar uma bola de neve, pois as 
parcelas adiadas serão cobradas retroativamente a partir de 
janeiro.

* 

OS MAIS RICOS

A Forbes publicou o ranking dos 
jogadores de futebol mais bem 
pagos do mundo. Entre os dez 
primeiros, o brasileiro Neymar, 
dono de uma bolada de US$ 
96 milhões. Fica atrás apenas 
de Messi (US$ 126 milhões) 
e Cristiano Ronaldo (US$ 117 
milhões).

CRIANÇA ESPERANÇA 
I

Em parceria com Iza, a cantora 
Alcione, gravou participação 
na 35ª edição do Criança 
Esperança, que irá ao ar dia 
28, segunda-feira, cantando 
“Maria, Maria”, de Milton 
Nascimento e Fernando Brant 
com a participação de Ana 
Maria Braga. 

RAZZIA II 

Os principais restaurantes, registraram movimento menor que 
o normal, já que o distanciamento de mesas exigia um espaço 
maior. Alguns nem chegaram a abrir, como o Bocacci, por 
exemplo. Ou as pessoas se acostumaram a não sair das tocas, 
ou estão esperando a chegada da vacina. 

LIVE SERTANEJA

O VillaMix inova mais uma vez e apresenta o maior festival de 
e-commerce do Brasil! Dia 27 de novembro rola a Black Friday 
VillaMix: você vai curtir os maiores nomes do sertanejo em uma 
live com ofertas imperdíveis para os shows desses artistas, 
durante a transmissão. Promotores de eventos, diretores de 
clubes, agentes artísticos vão estar atentos porque os artistas 
que estarão se apresentando, terão um cachê convidativo para 
contratá-los, muito aquém do praticado no mercado.

NOVA DATA 

O empresário e promoter Fred 
Tonelli, que vinha fazendo 
excelentes noitadas com shows 
no Villa Conte e havia marcado 
a data de 7 de novembro para 
uma apresentação de Edson 
e Hudson, poderá cancelar 
o evento. Isso se não houver 
tempo hábil para que sejam 
liberados shows até aquela 
data. Se a permissão de 
realização de eventos não 
sair, ele marcará para o ano 
que vem. 

INDICADO AO OSCAR.

Se você é daqueles que perseguem filmes que vão parar na lista 
dos indicados ao Oscar, já tem um para anotar: Nomadland (Terra 
nomad), da chinesa Chloe Zhao, radicada nos Estados Unidos, 
que ganhou o Leão de Ouro no 77º Festival de Veneza encerrado 
dia 12 de setembro. Conta a história de Fern, uma mulher que 
perde tudo: o marido, o trabalho e até a cidade onde mora e 
passa a viver na sua van,viajando pelos Estados Unidos atrás de 
empregos temporários.

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

SPA

Além de exibir um domínio raro na regência dos temperos 
e panelas, a empresária Claudia Bassitt é um exemplo de 
administradora. Quando assumiu o posto de síndica do edifício 
Antares, onde reside, conseguiu baixar 50% do custo do 
condomínio, uma reivindicação antiga dos condôminos e agora 
está fazendo uma concurso entre alguns dos principais arquitetos 
da cidade, para a criação de um spa ao lado da sauna.

RAZZIA I 

Nem teria sido necessária a rigidez do protocolo sobre 
aglomeração controlada na volta do atendimento de bares, 
restaurantes e clubes, no período noturno. O que se imaginava 
que seria efervescente, acabou não acontecendo, sem mudar o 
desenho social. O Automóvel Clube estava numa razzia incomum 
no sábado e no domingo. O disputadíssimo café da manhã do 
Harmonia Tênis Clube,um dos points dos nossos chiques,que 
viceja desde as primeiras horas da manhã de cada domingo 
até quase na hora do almoço, quando os itens do breakfast são 
substituídos por embutidos, queijos e vinhos do aperitivo, também 
não foram significativos.

DE OLHO NA 
CÂMARA

Segundo o colunista político 
Venâncio de Mello, do Jornal 
DHoje, o vice-prefeito e ex-
deputado federal Eleuses 
Paiva , que andou espalhando 
retidão e integridade no nosso 
Parlamento e defendendo com 
garra os assuntos médicos, 
anda de olho comprido numa 
cadeira da Câmara Federal, 
para onde pretende voltar.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A acadêmica da ARLEC, Loreni Fernandes Gutierrez foi 
muito festejada ontem pelo seu aniversário.

Marco Meucci, o Faiska, torcedor exemplar do América F.C. 
de Rio Preto já deu o start para a sua campanha a vereador.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico nº 188/2020 – Proc. nº 11.760/2020 
ASSUNTO: Cancelamento/Revogação do item 11 do proces-
so licitatório.
INTERESSADO:  ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS
DESPACHO:  Tendo em vista que o medicamento está des-
continuado e, visando a adequação as reais necessidades 
da Administração, declaro REVOGADO/CANCELADO o item 
nº 11 do Pregão Eletrônico nº 188/2020. Publique-se para 
ciência. As formalidades legais. O inteiro teor se acha encar-
tado nos autos do processo à disposição dos interessados. 
Aldenis A. Borim – Sec. Mun. de Saúde
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Inexigibilidade nº 19/18- Contrato: INL/0014/18
Contratada: Agfa Healthcare Brasil Import. E Serv. 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. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 339/19- Contrato: PRE/0324/19
Contratada: Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 01 mês, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2020
ATA Nº 0722/20
CONTRATADA: CONCREBAND TECNOLOGIA EM CON-
CRETOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado – Valor Unitário 
– Item 02 – R$268,00 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2020
CONTRATO PRE/0126/20
CONTRATADA: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
OBJETO: Aquisição de moveis – Item 01, 02, 03, 04 e 05 - 
PGM – Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 60 meses. Valor 
Total: R$31.900,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 322/2020 – Processo n.º 
12.796/2020
Objeto: Registro de preços para possível aquisição de ma-
teriais hospitalares (sondas) para o Combate ao Covid 19. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 01/09/2020, sendo adjudicados os itens 
à empresa declarada vencedora: GIGANTE PRODUTOS 
MÉDICOS EIRELI itens 1 e 2. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 301/2020 – Processo n.º 
12.677/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 01/09/2020, sendo adjudica-
dos os itens às empresas declaradas vencedoras: BIOBASE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (item 6), CIRÚRGICA 
OLIMPIO EIRELI. (itens 3 e 7), CIRÚRGICA SÃO JOSÉ 
LTDA. (item 1), DIAG SOLUTION ARTIGO MEDICOS LTDA 
(item 5), NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A (itens 
2 e 4) e VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA. - ME (item 8). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Aldenis Albaneze Borim - Secretário 

Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
286/2020 – PROCESSO Nº 12.469/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de hortifrutícolas 
para atendimento dos equipamentos públicos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 24/09/2020 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloísa Sestini da Cunha – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
305/2020 – PROCESSO Nº 12.691/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de marmitex p a 
distribuição nas Unidades de Pronto Atendimento UPAS. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
24/09/2020 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Pregão Eletrônico 365/2020 Processo: 13135/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais de 
limpeza e higiene para atender a demanda dos diversos nú-
cleos esportivos. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
Houve um equívoco na publicação do dia 19/09/2020, 
considerar conforme segue: “O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 02/10/2020, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. “O correto é: “O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 02/10/2020, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h”
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° 366/2020, PROCESSO 13.136/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de poste de concreto e tela 
de alambrado. Secretaria Municipal de Esportes Lazer. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/10/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 363/2020, PROCESSO 13.131/2020, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de cimento para 
manutenção das Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 08/10/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 351/2020, PROCESSO 12.978/2020, objetivando a 
contratação de empresa para o fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados de recepcionistas. secretaria municipal 
de educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 06/10/2020, 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 18.691
DE 22 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 5º da Lei nº 13.369, de 27 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$ 585.520,00 
(Quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais), 
para reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 176 R$ 200.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo

05.001.04.123.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Ficha 189 R$ 150.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.30.01 – Material de consumo
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Ficha 003 R$ 20.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS PARA MU-
LHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
Ficha 225 R$ 4.170,00
Programa 12 – Políticas de gênero, participação e inclusão 
social
20.001.08.244.0012.2007.4450.42.01 – Auxílios
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 477 R$ 36.350,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 559 R$ 175.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem de anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 182 R$ 200.000,00
Programa 0 – Operações especiais
05.001.28.843.0000.0004.4690.71.01 – Principal da dívida 
contratual resgatado
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Ficha 191 R$ 150.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Ficha 002 R$ 20.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS PARA MU-
LHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
Ficha 582 R$ 4.170,00
Programa 12 – Políticas de gênero, participação e inclusão 
social
20.001.08.244.0012.2007.3350.43.01 – Subvenções sociais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 251 R$ 36.350,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 175.000,00
Programa 0 – Operações especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
ra do défi cit atuarial do RPPS
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”, 22 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
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.
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DECRETO Nº 18.692
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Turismo 
– COMTUR, biênio 2020/2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, inciso VI, 
da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal 
de Turismo de São José do Rio Preto - COMTUR, para o 
mandato de 02 (dois) anos, nos termos da Lei nº 13.563, de 
30 de julho de 2020, os seguintes membros:
I – DO PODER PÚBLICO:
a) UM REPRESENTANTE DO TURISMO
Titular: Arlindo de Lima Junior
Suplente: Lucas Chagas
b) UM REPRESENTANTE DA CULTURA
Titular: Arthur Merlotti Cavalcanti
Suplente: Thais de Freitas
c) UM REPRESENTANTE DO MEIO AMBIENTE
Titular: Katia Regina Penteado Casemiro
Suplente: Washington Carvalho dos Santos
d) UM REPRESENTANTE DA EDUCAÇÃO
Titular: Joseane Spurio Costa
Suplente: Rosana Maria Ribeiro
e) UM REPRESENTANTE DO COMDEPHACT
Titular: Kedson Barbero
Suplente: Giani Senefonte
f) UM REPRESENTANTE DA GUARDA CIVIL MUNICI-
PAL
Titular: Subinspetor GCM Wellington Aurélio Ap. da Silva
Suplente: GCM 3º CL Gláucia Kiryelle Costa Vieira

II – DA INICIATIVA PRIVADA
a) UM REPRESENTANTE DOS MEIOS DE HOSPE-
DAGEM
Titular: Ana Lucia C. Baptista Leme
Suplente: Caroline Cristhina Braga Barboza Bevilacqua
b) UM REPRESENTANTE DOS RESTAURANTES E 
BARES DIFERENCIADOS
Titular: Paulo Roberto da Silva
Suplente: Marcella Portella
c) UM REPRESENTANTE DOS AGENTES DE TURIS-
MO
Titular: Maurício de Azevedo Sanitás
Suplente: Sebastião Pereira Martins
d) UM REPRESENTANTE DOS GUIAS DE TURISMO
Titular: Daniela Brazolin
Suplente: Denilson Bernardes Dias
e) UM REPRESENTANTE DOS TURISMÓLOGOS
Titular: Célia Maria Gomes de Lima / Turismóloga
Suplente: Nelsi Calazans / Mestre em Turismo
f) UM REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL
Titular: Gislaine Galvez Freitas
Suplente: Aurélio Nestor Miranda Grisi
g) UM REPRESENTANTE DO SINDICATO DO CO-
MÉRCIO VAREJISTA
Titular: Ricardo Eladio Di Lorenzo Arroyo
Suplente: Ricardo Ismael Di Lorenzo Arroyo
h) UM REPRESENTANTE DAS UNIVERSIDADES 
LOCAIS
1 - UNORP
Titular: Rosimeire Ravazi Ayer
Suplente: Eloisa Maria Sodero Jacomini
 2 - FATEC
Titular: Liszeila Reis Abdala Martingo
Suplente: Fábio Roberto Leonel
3 - UNIRP
Titular: Zélia Aparecida Valsechi da Silva
4 - UNILAGO
Titular: Valeria Signorini Bernardino de Souza
Suplente: Anelise Spina Souza Lima

III – DE OUTROS, NA CONDIÇÃO DE OUVINTES:
a) UM REPRESENTANTE DO SESC
Titular: Edimeire Maria Girelle Piovezam
Suplente: Marcos Alamino Braz
b) UM REPRESENTANTE DO SENAC
Titular: Alexandre Melinsky
Suplente:Murillo Michel
c) UM REPRESENTANTE DO SEBRAE
Titular: Simone Ribeiro Haduo
Suplente: Iroá N. L. Arantes
Parágrafo único. A diretoria do COMTUR será composta 
pela Presidente Célia Maria Gomes de Lima; Vice-presiden-
te Kedson Barbero e pela Secretária Executiva Rosimeire 
Ravazzi Ayer.
Art. 2º A vigência do mandato dos membros será de 02 (dois) 
anos, admitindo-se recondução ao cargo.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de setembro de 
2020; 168º Ano da Fundação e 126º Ano da Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JORGE LUIS DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.B

DECRETO Nº 18.693
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre alteração orçamentária no âmbito da RioPre-
toPrev.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, VI, da 
Lei Orgânica do Município, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 
13.369, de 29 de novembro de 2019;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Fiscal da RioPreto-
Prev um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 
28.100.000,00 (vinte e oito milhões e cem mil reais), para 

reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0017 R$ 2.100.000,00
Programa: 0018 – Previdencia Municipal
04.02.09.272.0018.2049.3320.41.04 – Contribuições (Com-
prev)
II - 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0020 R$ 26.000.000,00
Programa: 0018 – Previdencia Municipal
04.002.09.272.0018.2049.3190.01.04 – Aposentadoria Re-
serva Remunerada e Reformas
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial de exercícios anteriores, nos termos 
do que dispõe o § 1º, inciso I, e § 2º do artigo 43 da Lei Fe-
deral 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”, 22 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RIOPRETOPREV
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.

LEI Nº 13.643
DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Aparecida Elena da Silva” a rua localizada no 
Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Proje-
tada 13.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Aparecida Elena da Silva” a 
rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente deno-
minada Rua Projetada 13.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de setem-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

 LEI Nº 13.644
DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão 
administrativa, de imóvel público municipal, em favor do CTN 
– Centro de Tradições Nordestinas de São José do Rio Preto 
e Região.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a autorização para outorga 
de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel 
público municipal, em favor do CTN – Centro de Tradições 
Nordestinas de São José do Rio Preto e Região.
Art. 2º O Município poderá, nos termos do art. 111, § 1º da 
L.O.M., outorgar o uso de uma área constituída de parte da 
Área Institucional do Mini Distrito Industrial e de Serviços 
Professor Adail Vetorazzo e Área Institucional do Jardim 
Manoel Del’Arco, com área de 14.453,70m² (quatorze mil, 
quatrocentos e cinquenta e três metros inteiros e setenta 
centímetros quadrados), com as construções edifi cadas e as 
benfeitorias realizadas na vigência da concessão autorizada 
pela Lei nº 11.554, de 6 de agosto de 2014, em favor do CTN 
– Centro de Tradições Nordestinas de São José do Rio Preto 
e Região, conforme abaixo descreve:
“Tem início no ponto 01 localizado no alinhamento da rua 
Walter José Borim e a área do Semae; Segue pelo alinha-
mento da rua Walter José Borim com o rumo de N05º28’28”E 
na distância de 78,44 metros até o ponto 02; daí defl ete a 
direita e segue no rumo de S83°30'49"E na distância de 
109,07 metros confrontando com a área da prefeitura mu-
nicipal até o ponto 03; segue no rumo de S81°49'47"E na 
distância de 36,89 metros, confrontando com a área do 
Semae até o ponto 04; daí defl ete a direita e segue no rumo 
de S09°00'19"W na distância de 113,32 metros confrontando 
com a rua professor Vagner Cirilo Pereira até o ponto 05; daí 
segue em curva com raio de 2,00 metros e desenvolvimen-
to de 3,42 metros na confl uência da rua professor Vagner 
Cirilo pereira com a rua Manoel del arco, até o ponto 06; 
daí segue confrontando com a rua Manoel del arco com os 
seguintes rumos e distancias: N73°00'15"W e 46,17 metros 
até o ponto 07; N72°28'25"W e 16,83 metros até o ponto 08; 
N75°24'52"W e 38,85 metros até o ponto 09; N83°49'53"W 
e 10,74 metros até o ponto 10; daí defl ete a direita e segue 
confrontando com a área do Semae nos seguintes rumos 
e distancias: N04°52'16"E e 21,41 metros até o ponto 11; 
N85°07'44"W e 25,51 metros até o ponto 01, ponto inicial 
desta descrição, encerrando uma área de 14.453,70 metros 
quadrados.
Parágrafo único. A outorga do uso mediante concessão 
administrativa do imóvel supra descrito será concretizada a 
partir da data de publicação do Termo de Concessão devida-
mente assinado e terá vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
prorrogáveis, sendo que ao término do prazo, a entidade 
benefi ciária não terá qualquer direito à retenção de benfei-
torias ou indenização por obras que eventualmente tenham 

sido por ela realizadas no referido local.
Art. 3º As condições de uso do imóvel e suas instalações 
constarão de Termo de Concessão próprio, conforme modelo 
em anexo, adaptável às peculiaridades ocorrentes.
Parágrafo único. A entidade perderá a outorga de uso caso 
utilize o imóvel para fi nalidade diversa da estabelecida no 
Termo de Concessão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de setem-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

EXTRATO: TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, E O CTN – CENTRO DE TRADIÇÕES 
NORDESTINAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO, 
PARA USO DA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADA NA 
PARTE DA ÁREA INSTITUCIONAL DO MUNI DISTRITO 
INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS PROFESSOR ADAIL VE-
TORAZZO E ÁREA INSTITUCIONAL DO JARDIM MANOEL 
DEL’ARCO.
OBJETO: OUTORGA DE USO GRATUITO, SOB FORMA 
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, A TÍTULO GRATUITO, 
DO IMÓVEL PÚBLICO, LOCALIZADO NA PARTE DA ÁREA 
INSTITUCIONAL DO MINI DISTRITO INDUSTRIAL E DE 
SERVIÇOS PROFESSOR ADAIL VETORAZZO E NA ÁREA 
INSTITUCIONAL DO JARDIM MANOEL DEL’ARCO, COM 
ÁREA TOTAL DE 14.453,70M² (QUATORZE MIL, QUATRO-
CENTOS E CINQUENTA E TRÊS METROS INTEIROS E 
SETENTA CENTÍMETROS QUADRADOS) EM FAVOR DO 
CTN – CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO, PARA FINS DE ES-
TUDO, DIVULGAÇÃO DA SUA CULTURA, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, PROTEÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL DA 
COMUNIDADE EM GERAL CONFORME ESTABELECE A 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR E COM O INTUITO DE COLABO-
RAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E DEMAIS ENTI-
DADES CONGÊNERES, NO SENTIDO DE FORTALECER 
A SOLIDARIEDADE SOCIAL, DIFUSÃO DA CULTURA E 
COSTUMES DO POVO NORDESTINO.
PRAZO: 5 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA DATA DE PUBLI-
CAÇÃO POR EXTRATO DO TERMO DE CONCESSÃO 
DEVIDAMENTE ASSINADO.
BASE LEGAL: LEI Nº 13.644, DE 17 DE SETEMBRO DE 
2020.
DATA DE ASSINATURA: 22 DE SETEMBRO DE 2020.

CONVITE

Convidamos a população para assistir no dia 28 de setembro 
de 2020, às 15h00, com reprise às 19h00, pela TV Câmara, 
a apresentação das propostas abaixo:
1. Apresentação da Proposta da LOA - Lei Orçamentá-
ria Anual para o exercício de 2021, em atendimento ao artigo 
48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas 
em atendimento a Emenda Nº 39, artigo 64-A, §3º da Lei 
Orgânica do Município.
Esclarecemos que devido a pandemia Covid-19, a apresen-
tação não será aberta ao público.    

ISRAEL CESTARI JÚNIOR
Secretário de Planejamento Estratégico 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDA-
DE CIVIL NA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Conforme previsto no Artigo 2º da Lei Municipal nº 13.521, 
de 17 de julho de 2020, a Secretaria Municipal de Cultura 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, faz saber 
que até o dia 18/10/2020, os segmentos da sociedade civil, 
representados por 13 cadeiras, descritos no texto da referida 
lei, deverão indicar os representantes, titular e suplente, que 
comporão o Conselho Municipal de Políticas Culturais.
1 – O Conselho
1.1 - O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC, 
órgão colegiado consultivo e deliberativo, integrante da 
estrutura básica da Secretaria Municipal de Cultura, com 
composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, 
se constitui no principal espaço de participação social institu-
cionalizada, de caráter permanente.
1.2 - O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC 
tem como principal atribuição propor, deliberar, acompanhar 
a execução e avaliar as políticas públicas de cultura, consoli-
dadas no Plano Municipal de Cultura - PMC. 
1.3 - Os integrantes do Conselho Municipal de Políticas Cul-
turais – CMPC, que representam a sociedade civil, deverão 
representar os diversos segmentos artísticos e culturais, 
considerando as dimensões, simbólica, cidadã e econômica 
da cultura e são eleitos democraticamente pelos integrantes 
dos respectivos segmentos, por meio de voto direto. 
1.4 - A representação do Poder Público no Conselho Mu-
nicipal de Políticas Culturais - CMPC deve contemplar a 
representação do Município de São José do Rio Preto/SP 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Secretarias 
Municipais afi ns.
2. - Da composição – Sociedade Civil – 13 representantes
2.1. – Os segmentos da sociedade civil que estarão repre-
sentados no Conselho foram defi nidos durante a I Conferên-
cia Municipal de Cultura, no ano de 2018 e são: 
- Artes Plásticas / Visuais / Design 
- Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas 
- Teatro / Arte Circense  
- Dança / Movimento  
- Carnaval / Samba 
- Literatura/Livro  
- Cultura Urbana / Arte de Rua / Hip Hop  
- Música  
- Patrimônio Cultural  
- Cultura da População Negra e População Indígena 
- Cultura LGBTQIA+  
- Cultura Popular / Folclore / Artesanato  
- Produção / Promoção Cultural / Economia Criativa  
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3. Da participação e eleição
3.1 - Só poderão candidatar-se às representações, os maio-
res de 18 anos.
3.2 - Só poderão ter direito a voto, maiores de 16 anos.
3.3 – A eleição dos representantes dos segmentos para 
compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais de São 
José do Rio Preto, além do embasamento na Lei Municipal 
13.521/2020, deve atender ao que está preconizado na 
CF/1988 e ordenado na Lei Federal 9.504/97 (Legislação 
Eleitoral). 
3.4 - Cada segmento a ser representado no Conselho, cons-
tantes da lei, deverão realizar 02 (duas) audiências públicas, 
por meio de plataforma virtual, com ampla divulgação na 
imprensa local, para a inscrição de candidatos às vagas de 
representantes, titular e suplente, e realização da eleição. 
3.5 - O não cumprimento do prazo de realização das audiên-
cias públicas ou a não comprovação de realização das mes-
mas implica em inelegibilidade, fi cando a cargo da Secreta-
ria Municipal de Cultura a indicação de representante do(s) 
segmento(s) que não apresentar o resultado do integrante 
democraticamente eleito.
3.6 - A eleição realizar-se-á por segmento, sendo eleitos, por 
seus pares, por voto direto, um titular e um suplente, sendo 
que os demais candidatos votados comporão lista de suplên-
cia em ordem de classifi cação. 
3.7 – Os segmentos contemplados no texto da Lei deverão 
apresentar seus representantes no dia 18 de outubro de 
2020, na programação da Conferência Municipal de Cultura, 
realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, via platafor-
ma Zoom Meet a ser disponibilizada e divulgada posterior-
mente em toda a imprensa local.
Parágrafo 1º – Para ofi cialização da indicação do represen-
tante, o segmento deverá apresentar ofício dirigido à Secre-
taria Municipal de Cultura e anexar os documentos, do titular 
e do suplente, relacionados abaixo:
a) Dados pessoais (nome, RG, CPF, endereço completo, 
telefone, e-mail, data de nascimento);
         b) Currículo resumido;
         c) Foto de rosto, com boa resolução.
         d) Autorização de uso de imagem.
Parágrafo 2º - Além da documentação dos representantes 
eleitos, cada segmento deverá anexar ao ofício de indica-
ção, cópia das atas das 02 (duas) audiências públicas e 
cópia da ata da eleição.
3.8 – O resultado da eleição, após a indicação de todos os 
segmentos, juntamente com os representantes do Poder 
Público, será publicado no Diário Ofi cial do Município.
4. - Do mandato 
4.1 - O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos 
(11/2020 a 11/2022), permitida a recondução, por mais 2 
(dois) anos.
4.2 - O exercício do mandato de conselheiro, considerado de 
interesse relevante para o município, não será remunerado.
4.3 – As diretrizes internas do Conselho Municipal de Políti-
cas Culturais serão defi nidas por Regimento a ser construído 
pelos membros eleitos e aprovado em Plenária.
5. – Das disposições fi nais
5.1 – Após publicação no Diário Ofi cial, será criado o Decre-
to que dará posse aos membros do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de São José do Rio Preto.
5.2 – Os casos omissos neste edital serão decididos pela 
Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto/SP, 22 de setembro de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Obras
Ofício 66/2020

Prezados Srs. Pedro Franco/ Sérgio Gilberto Franco, 
Tendo em vista Vossas Senhorias serem proprietários do 
imóvel localizado no Bairro Jardim Fuscaldo, sito a Rua An-
tônio Vargas, nº 179 – cadastro municipal nº 309493000. 
Considerando que em 06/09/2018 foi recebido o Ofício nº 
07/2018 – Coordenadoria Físico Territorial, solicitando que 
fosse desobstruída a faixa da antiga estrada municipal para 
Guapiaçu. 
Considerando que o local, até o momento, não foi desobs-
truído e nele encontra-se um muro de fechamento irregular-
mente edifi cado. 
Considerando que as obras de pavimentação e infraestru-
tura da referida via pública, no trecho compreendido entre a 
rotatória da Avenida Fernando Costa e a Rua Antônio Perei-
ra Braga, serão iniciadas. 
Considerando ainda que estas obras são de interesse públi-
co. 
NOTIFICAMOS os proprietários à desobstruir a área indevi-
damente ocupada, bem como à demolir o referido muro em 
até 10 (dez) dias corridos da publicação desta notifi cação, 
sob pena de medidas judiciais e administrativas à serem 
tomadas pela Procuradoria Geral do Município de São José 
do Rio Preto. 

São José do Rio Preto, 22 de setembro de 2020.
Eng. Sérgio A. Issas
Secretário Municipal de Obras

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

ALDEIA STORE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 00956/20 2020000149294 AIF-P-C 000077 
ANZOL DE PRATA RIO PRETO COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA PESCA LT ME 00980/20 2020000151074 AIF-A-N 000192 

CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA 00904/20 2020000186190 AIF-L-C 000062 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS 00869/20 2020000169573 AIF-A-N 000184 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 00971/20 2020000144827 AIF-A-LF 000053 
JOSE EDUARDO RISSI CONTABILIDADE EPP 00994/20 2020000154186 AIF-P-C 000082 
JOSIANE SOLER TEIXEIRA ME 00986/20 2020000147507 AIF-P-H 000013 
LA MAGLIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00977/20 2020000150226 AIF-P-C 000081 
MULTIFORMULAS RIO PRETO EIRELI 00998/20 2020000163566 AIF-P-C 000083 
NAGAMINE-ACADEMIA S/C LIMITADA 00974/20 2020000145813 AIF-P-C 000080 
RIO PRETO ABRAO THOME PIZZARIA E 
RESTAURANTE EIRELI 00957/20 2020000154033 AIF-A-N 000191 

RP SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
LTDA 00934/20 2020000142059 AIF-A-LF 000049 

SANGALETI CALÇADOS LTDA EPP 00968/20 2020000142028 AIF-A-V 00128 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ALDEIA STORE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 00956/20 120 UFESP AIP-P-C 000060 
ANZOL DE PRATA RIO PRETO COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA PESCA LT ME 00980/20 120 UFESP AIP-A-N 000247 

CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA 00904/20 140 UFESP AIP-M-L 000035 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS 00869/20 215 UFESP AIP-A-N 000243 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 00971/20 450 UFESP AIP-A-LF 000122 
JOSE EDUARDO RISSI CONTABILIDADE EPP 00994/20 140 UFESP AIP-P-C 000062 
JOSIANE SOLER TEIXEIRA ME 00986/20 120 UFESP AIP-P-H 000007 
LA MAGLIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00977/20 200 UFESP AIP-P-C 000063 
MULTIFORMULAS RIO PRETO EIRELI 00998/20 140 UFESP AIP-P-C 000065 
NAGAMINE-ACADEMIA S/C LIMITADA 00974/20 200 UFESP AIP-P-C 000064 
RIO PRETO ABRAO THOME PIZZARIA E 
RESTAURANTE EIRELI 00957/20 120 UFESP AIP-A-N 000244 

RP SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
LTDA 00934/20 210 UFESP AIP-A-LF 000120 

SANGALETI CALÇADOS LTDA EPP 00968/20 140 UFESP AIP-A-N 000246 
 

São José do Rio Preto, 23 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis Prefeitura Municipal de

GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018)

SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 024/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 071/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
VIGÊNCIA: 19 de outubro de 2020 a 18 de outubro de 2021.
VALOR: R$ 389.731,46 (trezentos e oitenta e nove mil, sete-
centos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)
DATA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.

São José do Rio Preto/SP, 22 de setembro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 012/2016)

QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 025/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 039/2016.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: BRY TECNOLOGIA S.A.
VIGÊNCIA: 23 de setembro de 2020 a 22 de setembro de 
2021.
VALOR: R$ 26.059,15 (vinte e seis mil, cinquenta e nove 
reais e quinze centavos)
DATA ASSINATURA: 16 de setembro de 2020.

São José do Rio Preto/SP, 22 de setembro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2020
Objeto: Aquisição de defesas metálicas semi-maleável sim-
ples "guard-rail"
Data do Encerramento: 08/10/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 21 de setembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2020
Objeto: Aquisição de suplementos alimentares para forneci-
mento aos usuários das unidades de saúde.
Data do Encerramento: 07/10/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 22 de setembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2020
Após disponibilidade orçamentária, autorização pelo FNDE, 
e a realização de todos os tramites necessários, autorizo 
a adesão a ata de registro de preços 02/2020, referente 
ao pregão eletrônico 11/2019/FNDE/MEC, processo admi-
nistrativo 23034.050192/2018-41, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE – MEC, Ministério 
de Educação, através da autorização 396/2020 – CGCOM/
DIRAD/FNDE, solicitação SIGARP: 85618, para a aquisição 
de dois ônibus rural escolar – ORE 2, pelo valor unitário de 
R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais), totalizando 
R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais), AUTO-
RIZO a adesão a ata de registro de preços

Monte Aprazível, 28 de agosto de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - O município de Guapiaçu torna público aos interessados a publicação do edital referente Pregão 
Presencial nº 081/2020, objeto do Processo Licitatório nº 089/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a 
aquisição de gás de cozinha (GLP) e água mineral para Cozinha Piloto, Rede Municipal de Ensino, Residência Terapêutica, Departamento de Saúde e 
Administração Municipal, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 22 de outubro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 23/09/2020, 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: 22/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

 
Rua Dr.Lino Braile 355 - Jd. Fernandes - CEP 15090-240 - São José do Rio Preto - SP 

Fone 17 2137.0777                   www.amicc.com.br 
CNPJ - 01.336.570/0001-10 

Reconhecida Utilidade Pública Federal pela portaria n° 1131 de 27 de Dezembro de 2000 - DOU 28/12/2000 
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n°46025 de 22 de agosto de 2001 - DOU 23/08/2001 

Reconhecida de utilidade Pública pela Lei Municipal n°7288 de 21 de outubro de 1998 
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social  - CNAS -  conforme resolução n°183/00 - DOU 24/08/2000 

Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - sob n°016 
Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA -  sob n°016 

Registrada no Conselho Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS -  n° 44006000182/200171 iniciada em 26/12/2001 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

 
 
A presidente eleita, Sra. Doraci Sônia de Moraes Vinha, no exercício de suas atribuições 
previstas no inciso III, do art. 23 do Estatuto Social, convoca o Assessor Jurídico da Instituição, 
a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, para fins de composição da Comissão 
Eleitoral, bem como todos os associados devidamente inscritos, em quantidade total atual de 
189, na AMICC – Associação dos Amigos da Criança do Câncer ou Cardiopatia, desde que em 
dia com suas contribuições e demais exigências estatutárias, para a realização da Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2020, às 17:00 horas em primeira 
convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados, ou às 17:15 horas, com 
qualquer número de associados, para que ingressem na reunião virtual, de acordo com o 
artigo 5º da Lei 14.010/2020, cujo link será disponibilizado aos interessados que solicitarem à 
secretaria da instituição, por telefone ou através do e-mail administrativo1@amicc.com.br, em 
até 15 minutos de antecedência do início da reunião, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:  
I – Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o mandato 2021/2023, com posse no dia 01 
de março de 2021;  
II – Outros assuntos de interesse da instituição. 
 
 
* As Chapas candidatas devem enviar toda a documentação necessária para participar da 
eleição, em até 05 dias úteis anteriores à data supra mencionada, através do e-mail 
administrativo1@amicc.com.br. 
 
** Só poderão concorrer com a inscrição de uma chapa, os associados que estiverem em dia 
com seus pagamentos há pelo menos 12 meses. Só poderão se inscrever, as chapas que 
estiverem com todos os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal completos. 
 
*** Os associados interessados poderão solicitar pelo e-mail acima disponibilizado, cópia 
integral do estatuto, para ciência dos requisitos para formação de chapa. 
 

 
São José do Rio Preto/SP, 22 de setembro de 2020. 

 
 

Doraci Sônia de Moraes Vinha 
Presidente da AMICC 

 
**** afixado na sede da AMICC 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
23 de setembro de 2020

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do CÍRCULO OPERÁRIO RIOPRETANO, cadas-
trado no CNPJ sob nº 59.999.524/0001-80, convoca seus 
associados para participarem da assembléia geral ordinária 
a ser realizada na sua sede, sita à Praça Cel.Adolfo G.Cor-
rea, 65, V.Ercília, CEP 15.013-115, S.J.do Rio Preto, SP, no 
dia 03/10/2020, em 1ª convocação, com a presença de no 
mínimo 50% dos associados, às 8H30Min; e em 2ª convo-
cação, com a presença de qualquer número de associa-
dos, às 9H00Min, para tratar da seguinte ordem do dia: A) 
Eleição da nova diretoria para o período de 03/10/2020 a 
02/10/2025. B) Outros Assuntos. Ass: Jose Donizeti Damião-
-Presidente 

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1060536-85.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Cléber e Éder Móveis LTDA ME., na pessoa de de Éder Mariano do Carmo, CNPJ 13.336.786/0001- 64, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Ramuth e Ramuth Ltda, alegando em síntese: “ que é credora dos cheques nºs 000337 e 
000338 do Banco 237 e nºs 850611, 850612, 850613, 850638, 850639, 850640 e 8506471 do Banco 001, vencidos entre 
06.10.14 a 18.12.14, totalizando R$ 11.452,00, oriundos de transação comercial entre as partes. E como a ré encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, atualizada em nov/2017, no valor de R$ 
17.785,23, que deverá ser atualizada na data do efetivo pagamento, e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 
Não sendo efetuado o pagamento nem apresentados embargos, o réu será considerado revel, caso em que lhe será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 18 de maio de 2020. K-23e24/09

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

1. ANDRÉ PIROVANI FROTA e DANIELA DA COS-
TA RODRIGUES, sendo ELE fi lho de WESLEY BASTOS 
FROTA e de ELAINE CRISTINA PIROVANI FROTA e ELA 
fi lha de GERSON STORTO RODRIGUES e de VALERIA DA 
COSTA RODRIGUES;

2. JOAB DE BRITO SILVA e MIRIELLY CRISTINA 
MOREIRA, sendo ELE fi lho de GIDELVADO DA SILVA BRI-
TO e de MAURINA MARIA DE BRITO SILVA e ELA fi lha de 
ERICA CRISTINA MOREIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/09/2020.


