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Eleitor terá 
internet 

grátis no site 
do TSE

DADOS OFICIAIS
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Cláudio LAHOS

SEM ENERGIA CPFL divulgou dados que mostram 34 interrupções de energia em Rio Preto 
nos últimos dois meses devido às queimadas que atingiram a rede elétrica.                    Pág.A2 Edinho abocanha 

mais de quatro 
minutos no 

programa eleitoral

Rio Preto cria 595 vagas de 
empregos formais em agosto

Ciclista bate em caminhão 
parado em local proibido
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Caleb deixa o hospital após 17 dias; história dele viralizou

Rio Preto conseguiu emplacar 
pelo segundo mês consecutivo 
saldo positivo na geração de 
empregos formais o que, na 
prática, mostra que o número 
de admissões foi maior que as 

demissões, segundo os dados 
do Caged (Cadastro Geral e Em-
pregados e Desempregados). Em 
agosto cidade criou 595 vagas. 
A estatística saiu nesta quarta-
-feira.                          Pág.A2

Um ciclista de 35 anos so-
freu um grave acidente e está 
com traumatismo craniano 
após bater a bicicleta na trasei-
ra de um caminhão carregado 
com madeira, em Rio Preto, 

nesta terça-feira (29). O veículo 
estava estacionado em local 
proibido na avenida Nadima 
Damha, região da Represa 
Municipal. 
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Agentes encontram drogas e 
celulares com presos do CPP

Pág. A4

61% dos candidatos a 
vereador saem pela 1ª vez

Com 395 candidatos a 
vereador em Rio Preto, os da-
dos demonstram que 61,77% 
deles são marinheiros de pri-
meira viagem. Ou seja, pela 
primeira vez vão participar 

de uma campanha municipal.
Ainda segundo dados do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral),  
outros 19,49% participam de 
um eleição pela segunda vez.
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Caleb deixa 
hospital e 

ganha nova 
'vaquinha'

Após 17 dias internado, o 
pequeno Caleb Dias Marques, 
de 10 meses, recebeu alta 
médica na tarde desta quarta-
-feira (30). A história do menino 
viralizou na internet após um 
vídeo nas redes sociais mostrar 
passageiros de um voo para Rio 
Preto organizando uma vaqui-
nha para ajudar a mãe. Agora 
o apresentador Luciano Huck 
lançou nova vaquinha para 
construir a casa da família.   
    Pág.A5

Defesa Civil 
emite novo 
alerta sobre 
temperatura

Pág. A2

Famerp volta 
parte das 
atividades 
presenciais

Após seis meses de aulas 
apenas em formato online, a 
Faculdade de Medicina de Rio 
Preto (Famerp) retoma parte 
das atividades presenciais na 
próxima segunda-feira (5). O 
retorno atende a decisão do 
Plano São Paulo.       Pág.A5

Relatório 
mostra mais 
263 casos 
de dengue

“O número é considerado 
baixo, principalmente levando 
em conta dos números do ano 
passado. Uma das explicações 
para isso é a falta de chuvas”, 
explicou o gerente da vigilância 
ambiental, Luiz Feboli Filho.   
     Pág.A5

Saúde confirma 124 
novos casos de Covid 
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JULHO E AGOSTO

Rio Preto mantém saldo positivo de 
empregos pelo 2ª mês consecutivo
Rio Preto conseguiu em-

placar pelo segundo mês 
consecutivo saldo positivo na 
geração vagas de empregos 
formais o que, na prática, 
mostra que o número de 
admissões foi maior que as 
demissões, segundo os dados 
do Caged (Cadastro Geral e 
Empregados e Desemprega-
dos). A estatística saiu nesta 
quarta-feira (30) e traz dados 
referentes ao mês de agosto 
deste ano.

Foi o segundo mês con-
secutivo que a economia da 
cidade dá sinais de reação. 
Em julho o saldo de vagas 
criadas também foi positivo, 
segundo o levantamento, com 
a criação de 778 vagas.

De acordo com o balanço, 
em agosto, foram 4.423 ad-
mitidos e 3.828 demitidos no 

município durante o período, 
com um saldo positivo de 595 
vagas criadas.

“O município registrou uma 
queda no número de empregos 
entre março e junho, período 
mais forte da pandemia. No 
entanto, desde julho a cidade 
tem mostrado uma recupe-
ração, principalmente graças 
ao número de supermerca-
dos abertos recentemente, 
que tem o potencial de gerar 
muitas vagas”, afirmou o eco-
nomista José Mauro da Silva.

A indústria foi o destaque 
do mês na cidade, com um 
saldo 284 vagas. Já o setor de 
serviços foi o que mais gerou 
admissões, com 1.746 con-
tratações, mas também foi o 
que mais teve demissões, com 
1.731 pessoas desligadas. O 
comércio, a construção e a 
agropecuária também regis-
traram saldos positivos em 
agosto.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

No acumulado do ano, 
entretanto, Rio Preto está com 
o saldo negativo de 4.656 
vagas. São 32.568 admitidos 
contra 37.124 demitidos. “É 
uma situação comum em 
todo o país. Com a chegada 
deste último trimestre, que 
tende sempre a ser o mais 
forte do ano, as coisas devem 
melhorar. Muitas pessoas vão 
receber o 13° e vão acabar 
gastando, injetando mais di-
nheiro na economia. Acredito 
que se o município conseguir 
terminar o ano com o saldo 
zerado será uma grande vitó-
ria”, comentou.

No Estado de São Paulo, 
o saldo foi de 64.552 vagas, 
com 397.503 admissões 
e 332.951 demissões. No 
Brasil, foram 1.239.478 con-
tratações e 990.090 desliga-
mentos, resultando em um 
saldo positivo de 249.388 
vagas.

Divulgação

Contratação de empregados foi maior que demissões em agosto, segundo Caged

Queimadas já provocaram 34 
interrupções de energia

Além de todos os danos 
ambientais que as queimadas 
vêm causando por todo o país 
nos últimos meses, essa prática 
também tem trazido transtorno 
para o fornecimento de energia 
em diversos municípios aten-
didos pela CPFL Paulista. Um 
levantamento feito pelo Centro 
de Operações da distribuidora 
mostra que em 64% das cidades 
da sua área de atuação (151) 
tiveram interrupções causadas 
por queimadas. 

Os registros chegam a 948 
casos entre os meses de junho 
e agosto de 2020 e preocu-
pam. Na região de Araçatuba 
e São José do Rio Preto, foram 
contabilizadas 112 interrupções 
no fornecimento de energia 
causadas por queimadas, uma 
média de nove por semana. 
Das 49 cidades atendidas pela 
companhia, 23 tiveram clientes 
afetados pelos efeitos das quei-
madas na rede de transmissão 
e distribuição de energia.

Entre os 10 municípios com 

mais interrupções na região 
entre junho e agosto, Rio Preto 
registrou 34 ocorrências, ficando 
em primeiro lugar. Araçatuba 
ocupa a segunda posição com 
19 casos e Penápolis é o terceiro 
da lista com 8 registros

“É importante a conscien-
tização da população e dos 
produtores agrícolas, pois os 
incêndios sob a rede de distri-
buição de energia são, muitas 
vezes, causados pelo uso do 
fogo como método de poda de 
algumas plantações. O impacto 
das queimadas é maior ainda 
quando acontecem sob as linhas 
de transmissão, responsáveis 
pelo abastecimento de regiões 
inteiras”, alerta Rodrigo de Vas-
concelos Bianchi, gerente de 
Operações de Campo, da CPFL 
Paulista.

Transtornos à população. 
Quando uma queimada é rea-
lizada sem a autorização dos 
órgãos ambientais competentes 
e de forma irresponsável, o fogo 
muitas vezes sai do controle e 
atinge áreas habitadas, de pre-
servação e redes de transmissão 

e distribuição de energia. Nesses 
casos, o fornecimento fica pre-
judicado, causando transtornos 
aos clientes da CPFL Paulista.

Nessas situações, o trabalho 
das equipes de manutenção 
da companhia fica dificultado 
por conta do fogo, que precisa 
ser combatido pelos bombeiros 

Da REDAÇÃO

DANOS NA REDE

Cláudio LAHOS

Maria Aparecida, 86 
anos, fala da 
dificuldade de ficar 
longe de 
familiares

para que os trabalhos possam 
ser iniciados. Dependendo da 
queimada, esse combate às 
chamas pode levar horas, ele-
vando ainda mais o tempo que 
a população fica sem energia 
e os eletricistas sem poder 
reparar a rede por motivos de 
segurança.

RIO PRETO 40 GRAUS
Defesa Civil emite 
alerta sobre altas 

temperaturas
A Coordenadoria Estadual 

da Defesa Civil emitiu alerta na 
tarde desta quarta-feira (30) 
para a elevação significativa das 
temperaturas e sensação de 
calor intenso em todo o estado 
de São Paulo até sábado (3 de 
outubro).

As regiões no noroeste pau-
lista entre elas Rio Preto a 
temperatura deve ficar acima 
dos 40°C nestes três dias, jun-
tamente com Ribeirão Preto, 
Presidente Prudente, Bauru, 
Marília, Barretos e Araçatuba.

Na faixa leste, podem ocor-
rer pancadas isoladas em forma 
de temporal, devido ao calor. Na 
quinta (1) e sexta-feira (2), o 
sistema de alta pressão mantém 
o tempo seco e sem previsão de 
chuva. São previstas temperatu-
ras entre 35°C e 40ºC na maior 
parte do Estado.

Na madrugada de sábado 
(3), uma nova frente fria passa 
de forma afastada, causando 
chuvas apenas nas regionais 
próximas ao litoral. A umidade 
relativa do ar também pode ficar 
abaixo de 15% no período ves-

pertino em praticamente todas 
as regiões do Estado.

Saúde - Por conta deste 
cenário, recomenda-se que as 
pessoas evitem exercícios físicos 
ao ar livre nos períodos mais 
quentes, umidifiquem o am-
biente constantemente, perma-
neçam em locais protegidos do 
sol e consumam bastante água.

Incêndios - Com a umida-
de relativa do ar muito baixa 
e o calor intenso, o clima fica 
propenso para incêndios em 
cobertura vegetal. A Defesa 
Civil, juntamente com o Corpo 
de Bombeiros, atua de forma 
constante para combater focos 
de queimadas, principalmente 
nesse período de seca.

A Operação Estiagem 2020 
foi iniciada em 1º de junho e 
termina nesta quarta-feira (30). 
Este período é marcado pela 
falta de chuvas, baixa umidade 
relativa do ar e altas tempera-
turas, que contribuem para o 
aumento de focos de incêndios.

Para mais informações, 
acesse o site www.defesacivil.
sp.gov.br  e siga as páginas da 
Defesa Civil do Estado nas redes 
sociais.

Da REDAÇÃO

DIA DO IDOSO

Rio Preto possui 56 mil 
pessoas acima de 60 anos

Nesta quinta-feira, 1 de 
outubro, é celebrado o Dia 
Nacional do Idoso. A faixa 
etária é a mais afetada neste 
período de pandemia, sendo 
considerado grupo de risco. 
Em Rio Preto, a estimativa do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas) é de 
que o município conte com 
56.337 pessoas com mais de 
60 anos de idade.

A Sociedade São Vicente 
de Paulo atende 131 idosos 

em quatro lares em Rio Preto. 
Segundo a assistente social de 
um dos lares, Maralise Cristina 
Siqueira, o isolamento social 
imposto pela pandemia tem 
sido difícil para os mais velhos. 
“O Covid-19 mudou tudo,  des-
de a higiene até as visitas, que 
não estão podendo ser realiza-
das. Tentamos minimizar isso 
com videochamas, mas não 
é a mesma coisa do que ver 
pessoalmente. Recentemente, 
começamos a estudar a pos-
sibilidade de fazer visitas no 
formato drive-thru”, comentou.

Vinicius LIMA A aposentada Maria Apare-
cida Andrade de Oliveira, de 86 
anos, falou sobre a dificuldade 
de ficar longe dos familiares 
nesse período. “A gente estava 
acostumado a sair, ir almoçar 
na casa dos parentes, ir ao 
cinema. Agora não estamos 
podendo fazer nada disso. 
Felizmente, nós que moramos 
aqui no Lar viramos a família 
uns dos outros e temos feitos 
atividades para passar o tem-
po”, afirmou.

Atualmente, 93 funcioná-
rios atuam nos lares em Rio 

Preto e a instituição depende 
da ajuda de doadores para se 
manter. As doações podem 
ser feitas pelo site https://
rededecaridadessvp.com.br/ 
ou entrando em contato pelos 
telefones das unidades no 
município.

Divulgação
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Tempo de TV  
O plano de mídia do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do 

horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão, que será 
explorado pelos candidatos a prefeito, ainda não foi divul-
gado. O que dá para antecipar, no entanto, é que o prefeito 
Edinho Araújo (MDB, foto), que fez uma ampla coligação 
com 12 partidos, terá mais de 4 minutos por programa, que 
será apresentado duas vezes ao dia. A assessoria do prefeito 
informou que tudo o que foi feito na atual administração será 
mostrado à população, inclusive, prestação de contas e o pla-
no de governo para os próximos quatro anos. Cada programa 
terá tempo de 10 minutos, portanto, Edinho vai abocanhar 
quase à metade. Os candidatos a vereador só terão direito as 
inserções divulgadas durante a programação das emissoras. 
O programa eleitoral começa dia 9 de outubro.

Segundo
O tempo dos partidos no 

horário gratuito eleitoral é 
com base no número de re-
presentantes no Congresso 
Nacional, portanto, o candi-
dato a prefeito Marco Casale 
(PSL), que fez coligação com 
o PSB, deve ficar com o se-
gundo maior tempo, seguido 
pela candidata Celi Regina 
da Cruz (PT), Coronel Helena 
(Republicanos) e Carlos de 
Arnaldo (PDT). Com tem-
po mínimo, os candidatos 
Marco Rillo (PSOL), Carlos 
Alexandre (PCdoB), Filipe 
Marchesoni (Novo), Paulo 
Bassan (PRTB) e Rogério 
Vinicius (DC) só terão direito 
as inserções.

Na bica…
Valdomiro Lopes (PSB) e o vice-prefeito Eleuses Paiva 

(PSD) estão na bica para assumir cadeiras na Câmara Federal, 
porém, dependem do desempenho de deputados aliados que 
vão disputar as eleições para prefeito em cidades do Estado 
de São Paulo. Levantamento aponta que 66 deputados são 
candidatos a prefeito (59) ou vice-prefeito (7) em todo o 
país, entre titulares e suplentes que atualmente exercem o 
mandato. O PT é o que terá o maior número de candidatos a 
prefeito ou vice (são 9), seguido de PSL (7), Republicanos (6) 
e PSB (5). Em seguida vem Pros (4), Psol (4), DEM (2), MDB 
(3), PCdoB (3), PDT (3), PL (3), PSD (3), PSDB (3), Avante 
(2), Pode (2), Solidariedade (2), Cidadania (1), Patriota (1), 
PP (1), PTB (1) e PV (1). Valdomiro e Eleuses, portanto, estão 
com os dedos cruzados…

Traiçoeira
Depois de ficar 14 dias 

de quarentena por ter con-
traído covid-19, Celso Peixão 
(MDB) participou da sessão 
da última terça-feira. “É uma 
doença traiçoeira, porque 
mexe com a cabeça”, reve-
lou. O vereador aproveitou 
para mandar um recado 
para aqueles que ainda não 
acreditam na agressividade 
do novo coronavírus: “Se 
cuidem!”. O diabo que parte 
dos seguidores do presiden-
te Jair Bolsonaro insiste em 
não seguir as normas de 
segurança. São os nega-
cionistas, que só acreditam 
quando alguém próximo for 
contaminado pelo vírus.

Culpa
Anderson Branco (PL) 

diz que as queimadas que 
estão ocorrendo no Brasil a 
oposição culpa o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
“Tudo é culpa do Bolsonaro”, 
ironizou. Branco admitiu, no 
entanto, que é uma ‘judia-
ção’ o que estão fazendo 
com a natureza e pediu para 
a população denunciar os 
criminosos. Agora, Bolsona-
ro tem participação nessa 
desordem ambiental porque 
chancela tudo que é feito 
pelo ministro Ricardo Salles, 
que tem ‘soltado a boiada’ 
para beneficiar grileiros, 
garimpeiros, madeireiros e 
imobiliárias.

Bom, mas…
O projeto de autoria de 

Fábio Marcondes (PL) apro-
vado pela Câmara terça-
-feira, que autoriza a Pre-
feitura conceder 10% de 
desconto no valor do IPTU 
para moradores instalarem 
câmeras de segurança em 
frente aos seus imóveis, é 
importante para combater 
a criminalidade, porém, tem 
vício de iniciativa, porque 
gera renúncia de receita. O 
Legislativo não pode criar 
lei com esse objetivo, que 
compete exclusivamente ao 
Executivo. Por ser inconstitu-
cional, assim que chegar à 
Prefeitura, dá para adiantar 
que será vetado.

Sofrível
O debate entre o presi-

dente Donald Trump e Joe 
Biden foi sofrível. O detalhe 
que vale a pena ressaltar foi 
a declaração de Biden sobre 
a preservação ambiental, 
inclusive citou as queimadas 
que devastam o Pantanal. 
Biden prometeu, se eleito, 
aderir novamente o Acordo 
de Paris deixado pelo Trump 
e mandou um recado para 
Jair Bolsonaro: prometeu 
destinar 20 bilhões de dóla-
res para preservar a Amazô-
nia, porém, se o governo de 
plantão não corresponder, 
haverá retaliação. Só assim 
para corrigir o presidente 
negacionista!

Fake news 
Os vereadores estão tão 

empenhados na disputa 
pela reeleição que não quer 
saber de falar sobre políti-
ca com a imprensa neste 
período de campanha elei-
toral. Agora, é momento de 
fechar a boca e correr atrás 
dos votos. Aliás, até com o 
eleitor está difícil para con-
versar por causa do novo 
coronavírus. Sem o contato 
direto com o eleitor, não dá 
para saber se a declaração 
de voto é verdadeira ou se 
mais uma é fake news. A 
preocupação dos vereadores 
procede! Como a eleição 
está próxima, agora só vai 
colher quem plantou.

61% dos candidatos a 
vereador concorrem 

pela primeira vez
Com o número atualizado 

de candidatos a vereador em 
Rio Preto, os dados demons-
tram que 61,77% deles são 
marinheiros de primeira via-
gem. Ou seja, pela primeira 
vez vão participar de uma 
campanha eleitoral munici-
pal, caçar votos e enfrentar 
a aprovação ou rejeição do 
eleitor nas urnas.

Ainda segundo dados do 
TSE,  outros 19,49% parti-
cipam de uma eleição pela 
segunda vez. Temos ainda 
um candidato que vai para a 
sua sexta eleição consecutiva 
e 18 candidatos que parti-
ciparam mais de quatro ou 
cinco vezes de uma eleição.  
E outros 37 já foram para três 
disputas.

Com o aumento no núme-
ro de candidatos, mudou a 
concorrência por uma cadeira 
de vereador. Agora são 23 
candidatos para cada vaga. 
A Câmara de Rio preto possui 
17 cadeiras.

Aumentou - Um erro do 
sistema no registro das can-
didaturas deixou de fora 14 
candidatos a vereador do 
PTB – o equivoco no que diz 
respeito à transmissão de 
dados foi corrigida e nesta 
quarta-feira (30) e de 381 
candidatos a vereador em Rio 
Preto passou a ter 395.

O número de partidos 

continua o mesmo serão 24 
na disputa pelas vagas da Câ-
mara Municipal que são 17. A 
disputa deve ser complicada.

Quatro siglas terão chapa 
completa com 26 candidatos 
na disputa. São eles o Patrio-
ta, PL, PSDB e Republicanos 
sendo que todos eles tem em 
suas fileiras vereadores da 
atual legislatura que buscam 
a reeleição e também ex-vere-
adores de outras legislaturas.

O MDB partido que tem a 
maior bancada na atual Câ-
mara com quatro vereadores 
vem com 25 candidatos – os 
novatos terão que disputar 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Eleitor não usará dados móveis 
para navegar em site do TSE

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) oficializou, nesta 
terça-feira (29), parceria com 
a Conexis Brasil Digital, repre-
sentante oficial do setor de 
telecomunicações no Brasil, 
para garantir o chamado “zero 
rating” no Portal da Justiça 
Eleitoral, site que concentra 
serviços ao eleitorado brasi-
leiro. 

Pelo acordo, por meio da 
colaboração das empresas as-
sociadas ao sindicato, como 
Claro, Oi, TIM Brasil, VIVO, 
Algar Telecom os usuários 
podem acessar conteúdos 
e aplicações sem cobrança, 
de setembro até o fim de 
novembro, período que cobre 
toda a campanha eleitoral e 
até depois do segundo turno 
das eleições.

A não cobrança de pacote 
de dados para quem acessar 
os conteúdos da Justiça Elei-
toral vale para todos os sub-
domínios do site, que conta 
com dicas de cuidados sani-
tários para o dia da votação, 
outras dúvidas frequentes do 
eleitor, como documentos 
aceitos e ordem de votação, 
e checagem de notícias sobre 
o processo eleitoral.

A intenção é que, ao aces-
sar sem ser cobrado, o eleitor 
tenha mais estímulo para 
acessar esse conteúdo.

O presidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
ressaltou durante evento das 
operadoras de telefonia que 
a disseminação de desinfor-
mação, sobretudo quando 
tenha como alvos o processo 
eleitoral e as instituições e 

autoridades responsáveis por 
sua condução, é capaz de pro-
duzir impactos negativos nas 
eleições e no funcionamento 
das instituições democráticas.

Barroso enfatizou que a 
parceria vai democratizar o 
acesso à informação, já que 
boa parte da população brasi-
leira possui pacote de dados 
limitado. “Essa parceria vai 
permitir que a população bra-
sileira acesse gratuitamente o 
site da Justiça Eleitoral e obte-
nha informações verídicas, de 
fonte genuína, que nos permi-
ta enfrentar essa epidemia de 

de ao programa de combate 
à desinformação coordenado 
pelo TSE.

Em agosto de 2019, o Tri-
bunal Superior Eleitoral lançou 
o Programa de Enfrentamento 
à Desinformação com Foco 
nas Eleições 2020, que conta 
com mais de 50 parceiros, 
entre partidos políticos e en-
tidades públicas e privadas. 
Para as eleições de 2020, 
novas parcerias foram firmadas 
para garantir medidas especí-
ficas. O acordo com a Conexis 
Brasil Digital é o primeiro a ser 
oficializado.

Sérgio SAMPAIO

noticias falsas”, afirmou.
Segundo o ministro, é 

fundamental se combater 
a disseminação de notícias 
fraudulentas e de campanhas 
de ódio que só fazem mal ao 
espírito e à democracia.

Falando em nome da Co-
nexis Brasil Digital, o presiden-
te executivo da entidade, Mar-
cos Ferrari, se disse honrado 
em participar dessa parceria 
que vai facilitar o acesso dos 
eleitores a notícias verídicas 
sobre o processo eleitoral. 
Ele aproveitou a ocasião para 
anunciar a adesão da entida-
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OPERADORAS

ELEIÇÃO 2020

Acordo foi firmado entre operadoras e TSE

com os atuais vereadores e 
com outros dois ex-vereadores 
que irão participar do pleito.

Com 23 candidatos o PDT 
e o DEM vem para as eleições 
sendo que o último atual-
mente tem um vereador com 
mandato e no seu quadro 
tem três ex-vereadores. Com 
a segunda maior bancada na 
Câmara com três vereadores o 
PSD vem com 22 candidatos, 
mesmo número do PSL.

Outros dois partidos que 
tem um vereador cada bus-
cando a reeleição o Podemos 
e o PP tem 21 e 20 candidatos 
respectivamente. O PTB confir-

Disputa por uma cadeira na Câmara passa a ter 23 candidatos por vaga

mou 20 candidatos também.
Os demais partidos que 

vão participar da eleição que 
acontece no dia 15 de no-
vembro são o PRTB (17), 
Psol (16), PTC (15), PT (13), 
PSC (12), Solidariedade (10), 
PMB (07), Novo e DC com 
06 candidatos cada, PSB e 
Cidadania (05 cada) e PC do 
B (03).

Sem candidato – quatro 
partidos que participam da 
coligação majoritária não 
terão nenhum candidato a 
vereador são eles: PMN, PV, 
PROS E Rede.

Sérgio SAMPAIO



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
1° de outubro de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

Agentes fazem três flagrantes e 
acham drogas e celulares no CPP

Agentes penitenciários 
localizaram drogas, seis ce-
lulares, seis carregadores e 
quatro baterias no Centro 
de Progressão Penitenciária 
(CPP), em Rio Preto. Foram 
três apreensões em situações 
diferentes nesta terça-feira 
(29).

Por volta de 7h45, um 
agente penitenciário perce-
beu que um dos reeducandos 
demorou para sair do alo-
jamento. Ao verificar o que 
estava acontecendo, flagrou o 
detento escondendo algo em 
sua roupa. Neste momento, o 
detento entregou um celular 
e um carregador.

Durante revista de rotina 
no alojamento “k”, por vol-
ta das 8 horas, os agentes 
desconfiaram da atitude de 
um dos detentos, de 47 
anos. Questionado sobre o 
que estaria escondendo, ele 

entregou um carregador de ce-
lular. Os agentes, então, foram 
até o local onde desconfiavam 
que ele estivesse escondendo 
algo e encontraram um celular 
dentro de um balde.

Para ser transferido para 
uma cela de contenção, o 
detento foi revistado e dentro 
da cueca, envolvido em uma 
meia, foram encontradas oito 
porções de cocaína.

Ainda em revista, nos alo-
jamentos K e U, alas I e II, os 
agentes encontraram mais 
quatro celulares, quatro car-
regadores e quatro baterias 
de celular.

Todos os celulares, carre-
gadores, baterias e a droga 
foram apreendidos e levados 
à Central de Flagrantes, onde 
foram registrados três boletins 
de ocorrência por entrada 
ilegal de aparelho móvel de 
comunicação em estabele-
cimento prisional, além de 
drogas para consumo pessoal 
sem autorização.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br
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Acidente aconteceu na avenida Nadima Damha, 
na represa municipal

Deic prende dois acusados de 
tráfico com drogas sintéticas

Policiais civis do Goe (Gru-
po de Operações Especiais) 
da Deic (Divisão Especiali-
zada de Investigações Crimi-
nais) de Rio Preto prenderam 
na tarde desta terça-feira 
(29), dois homens com 47 
“selos” de LSD, 12 com-
primidos de ecstasy e duas 
porções de maconha, sendo 
uma pequena e outra grande. 
O flagrante aconteceu na rua 
Ipiranga, bairro Vila Curti.

A investigação apurou 
que eles são membros de 
uma organização criminosa 
e estavam distribuindo drogas 
sintéticas e maconha poten-
cializada, conhecidas como 
Colômbia Gold e Lemon Haze, 
consideradas de alto custo, 
nas cidades de Rio Preto, 
Catanduva e região.

A dupla presa nesta terça 
irá responder por tráfico de 
drogas, associação para o 
tráfico e por integrar organi-
zação criminosa.

Drogas sintéticas - Na 
semana passada, a Dise 
(Delegacia de Investigações 

sobre Entorpecentes) da Deic 
já havia realizado a apreensão 
de LSD, ecstasy e metan-
fetamina, o que, segundo a 
polícia, indica tendência do 
aumento do consumo de 
drogas sintéticas na cidade.

Na ocasião, dia 21, uma 
jovem, de 20 anos, foi pre-
sa. A Polícia Civil recebeu 
informações que indicavam 
que uma mulher receberia 
entorpecentes em sua casa, 
na Vila Elmaz. Os policiais, 
então, foram até o local e 
abordaram a suspeita, que 
havia acabado de receber 
um pacote dos Correios. Os 
policiais abriram o conteúdo 
e localizaram várias porções 
de drogas sintéticas: com-
primidos de ecstasy, uma 
porção fragmentada de me-
tanfetamina e LSD líquido, 
que de acordo com a Polícia 
Civil, é diluído em selos para 
revenda.

Tatiana PIRES
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2ª VEZ TENTOU FUGIR

INTERNADO

Abordagem da PM a jovem 
vira briga com populares

Um jovem de 24 anos, sus-
peito de tráfico de drogas, 
tentou fugir da Polícia Militar de 
Rio Preto e contou com a ajuda 
de populares, que partiram para 
cima da equipe policial na hora 
da abordagem. No entanto, o 
acusado acabou sendo detido. 
O caso aconteceu nesta terça-
-feira (29), no bairro Renascer.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o jovem 
apresentou nervosismo ao sair 
de trás do muro de uma casa e 
avistar a viatura. Os policiais en-
tão resolveram abordá-lo e em 
revista pessoal encontraram R$ 
125 e no local de onde ele saiu 
foram encontrados um celular e 
uma pedra de crack. O suspeito 
admitiu que a droga era dele e 
alegou que era para consumo.

No momento da abordagem, 
o jovem partiu para cima dos 
policiais e alguns populares 
que estavam próximos ao local 
tentaram ajudá-lo, agredindo 
os policiais. Ele conseguiu fugir, 
mas com o apoio de outras equi-
pes acabou sendo capturado. 
Ele estava no quarto de uma 
residência próxima ao local e 
o morador autorizou a entrada 
dos policiais e acompanhou a 
revista.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes, ele foi ouvido e libe-
rado. O boletim de ocorrência 
será encaminhado para o 4° 
Distrito Policial para apurar o 
envolvimento com tráfico de 
drogas.  Apesar de haver indícios 
de tráfico, o delegado de plantão 
avaliou que é necessária inves-
tigação que comprove o crime, 
como a análise do celular.

Tatiana PIRES

Semana passada polícia 
já havia feito outra 
apreensão

Ciclista bate em caminhão 
parado em local proibido

Um ciclista de 35 anos 
sofreu um grave acidente 
e está com traumatismo 
craniano após bater a bi-
cicleta na traseira de um 
caminhão carregado com 
madeira, em Rio Preto, 
nesta terça-feira (29). O 
veículo estava estacionado 
em local proibido na aveni-
da Nadima Damha, região 
da Represa Municipal.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
motorista contou à Polícia 
Militar que estacionou 
o caminhão para pegar 
um garrafão de água que 
estava no banco de trás 
para beber. No entanto 

trata-se de local proibido 
para estacionar ou parar.

A vítima foi socorrida 
por uma Unidade do Res-
gate, do Corpo de Bombei-
ros, e encaminhada para 
o Hospital de Base.

A assessoria de impren-
sa do HB afirmou que o 
paciente foi submetido a 
uma cirurgia e permanece 
internado na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). O 
estado de saúde é consi-
derado estável e ele está 
sedado, entubado e não 
há previsão de alta.

Registrado como lesão 
corporal culposa na dire-
ção de veículo automotor, 
o acidente será investiga-
do pelo 7° Distrito Policial.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Caso terminou com suspeitos levados ao Plantão Policial

Drogas e celulares 
foram encontrados 
dentro de celas e 
com detentos no 
CPP 

FRUTUOZO ISRAEL DE SOUZA, 
faleceu aos 80 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Neide Maria Zati 
de Souza e deixa os fi lhos Miriam 
Lúcia e Luís Fernando (falecido). 
Foi sepultado no dia 30/09/2020, às 
15:00, saindo seu féretro do velório da 
Ercília para o cemitério de Engenheiro 
Schmidt.

GILSON CANTOIA, faleceu aos 54 
anos de idade. Era divorciado da Sra. 
Marcileny Queiroz. Foi sepultado no 
dia 30/09/2020, às 10:30, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da 
Paz para o mesmo cemitério.

JOÃO BATISTA GOMES, faleceu 
aos 94 anos de idade. Era viúvo da 
Sra. Francisca dos Santos Gomes e 
deixa os fi lhos Jurandir, Eva, Jose-
lice e Raquel. Foi sepultado no dia 
30/09/2020, às 09:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemi-
tério São João Batista.

ROMILDA SOATO SIMEI, faleceu 
aos 86 anos de idade. Era viúvo do Sr. 
Vieire Simei e deixa os fi lhos Terezi-
nha de Lourdes, José Odacir e Vera 
Rita. Foi sepultada no dia 30/09/2020, 
às 13:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

OTÁVIO LUCIO PEREIRA, faleceu 

  FALECIMENTOS

aos 72 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Maria de Lourdes Pe-
reira e deixa os fi lhos Katia Regina, 
Márcia Cristina, Monica Aparecida e 
Alexsandro Roberto. Foi sepultado 
no dia 30/09/2020, às 13:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

VANIA ANTONIA MENEGUINI DE 
OLIVEIRA, faleceu aos 64 anos de 
idade. Era casada com o Sr. Carlos 
Donizete de Oliveira e deixa os fi lhos 
Raphaela, Cristiano e Rosália. Foi 
sepultada no dia 30/09/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

SANDRA MARIA GOMES FAIM, 
faleceu aos 56 anos de idade. Era di-
vorciada do Sr. Manoel Alves Parreira 
Junior e deixa o fi lho Manoel Neto. 
Foi sepultada no dia 30/09/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório 
Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

APARECIDO WALDOMIRO BALIS-
TA, faleceu aos 75 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Cleusa de Fátima 
Verga Balista e deixa os fi lhos Roger 
e Rogéria (falecida). Foi sepultado 
no dia 30/09/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório direto para o 
cemitério de Engenheiro Schmidt.
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As doenças circulatórias, particularmente as que se 
desenvolvem nos segmentos arteriais do corpo humano, 
representam uma preocupação para os profissionais da 
área da saúde, uma vez que estas entidades clínicas 
podem evoluir de maneira insatisfatória com a perda 
do membro acometido, com sequelas irreversíveis e até 
mesmo com a morte de origem cardiovascular.

Dentre as alterações circulatórias mais frequentes, 
a doença das artérias carótidas, o infarto do miocárdio 
e a doença arterial periférica (“má circulação”) ocupam 
posição de destaque por sua elevada incidência, sua gra-
vidade e seu risco de intercorrências clínicas e cirúrgicas. 

Registros internacionais comprovaram que geralmen-
te as doenças vasculares não se instalam em nosso 
organismo de maneira isolada, mas sim com acome-
timento de múltiplos territórios arteriais. Estima-se 
que aproximadamente 20% das doenças circulatórias 
expressam comprometimento simultâneo nas artérias 
carótidas, nas artérias coronárias e nas artérias das per-
nas. Portanto, grande parcela da nossa população corre 
o risco de desenvolver isoladamente ou em conjunto o 
quadro clínico compatível com derrame cerebral, infarto 
do miocárdio e doença arterial periférica.

Pesquisadores de grandes centros médicos inter-
nacionais estão constantemente em busca de opções 
terapêuticas que ofereçam proteção vascular completa 
aos seus pacientes, com redução do risco de derrame 
cerebral, infarto do miocárdio, doença arterial periférica 
e morte por causas cardiovasculares. Medicamentos 
antiagregantes plaquetários e com ação anticoagulante 
são os mais utilizados na prática clínica, todavia ainda 
com pouca evidência científica de proteção vascular 
completa e alto risco de complicações hemorrágicas.

Recentemente, foi publicado no prestigioso perió-
dico internacional “The Lancet” o estudo “Compass”, 
que analisou em 7.470 pacientes com doença arterial 
periférica o efeito da dose reduzida de anticoagulante 
em duas tomadas diárias em associação com a admi-
nistração única diária de antiagregante plaquetário. 

O intuito clínico da nova opção de tratamento para 
doenças circulatórias foi reduzir a dose do anticoagulan-
te e estratificar sua ingestão em duas tomadas diárias 
para diminuir o risco de sangramento. A associação 
do anticoagulante em baixas doses com a medicação 
antiagregante plaquetária permite a proteção vascular 
tanto na via fisiopatológica da agregação plaquetária 
quanto na prevenção do coágulo sanguíneo.

Os resultados deste estudo são animadores e ofe-
recem ao cirurgião vascular uma nova perspectiva no 
tratamento e condução clínica dos pacientes portadores 
de doenças circulatórias. A redução no risco de infarto 
do miocárdio, derrame cerebral e morte cardiovascular 
foi de 28%. Em relação à doença arterial periférica, 
houve redução de 44% no risco de isquemia arterial 
aguda, 46% no risco de eventos adversos em membros 
inferiores e 70% no risco de perda do membro.

Se houver antecedentes pessoais ou familiares de 
doenças circulatórias nas artérias carótidas, nas artérias 
coronárias ou nas artérias das pernas, procure seu cirur-
gião vascular. Para mais informações sobre tratamentos 
modernos das alterações vasculares, acesse meu site 
www.drsthefanovascular.com.br.

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

Nova opção de tratamento 
para doenças circulatórias

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

VIRALIZOU NO VOO

Caleb tem alta após 17 dias e ganha 
nova ‘vaquinha’ para construir casa
Após 17 dias internado, o 

pequeno Caleb Dias Marques, 
de 10 meses, recebeu alta 
médica na tarde desta quarta-
-feira (30). A história do menino 
viralizou na internet após um 
vídeo nas redes sociais mostrar 
passageiros de um voo para Rio 
Preto organizando uma vaqui-
nha para ajudar a mãe.

Sirlandia Dias Pereira, mãe 
de Caleb, veio de Araputanga-
-MT para Rio Preto para que 
o filho pudesse realizar uma 
cirurgia cardiovascular no Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM) no dia 14 de setembro. 
“Não tenho palavras, sou muita 
grata a Deus e aos médicos, 
enfermeiros e todos os pro-
fissionais que Ele colocou no 
nosso caminho. Caleb está bem 
hoje, graças a dedicação destes 
profissionais”, afirmou a mãe.

“Assim como o Caleb, mui-
tas outras crianças tem dificul-
dade para chegar em um gran-
de centro e tratar o coração. No 
Brasil, a cada 120 crianças que 
nascem, uma tem problema no 
coração. Ao todo são, 18 mil 
crianças que tem esse tipo de 
problema e apenas a metade 
consegue tratamento”, afirmou 
o médico responsável pela 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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COVID
Rio Preto tem mais 
124 novos casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou 124 novos 
de Covid-19 no município nes-
ta quarta-feira (30). Destes, 
24 foram diagnosticados por 
testes sorológicos (infecção 
antiga) e 100 por RT-PCR (in-
fecção recente). Com isso, a 
cidade chegou a 22.242 casos 
da doença, sendo 2.272 em 
profissionais da saúde.

Foi também confirmada 
mais uma morte por coronaví-

rus, totalizando 604 óbitos. A 
taxa de mortalidade é de 2,7%. 
Rio Preto ainda registrou 233 
pacientes recuperados nesta 
quarta-feira, com 19.664 
recuperados no total. O co-
eficiente de incidência é de 
4.828 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Com relação ás interna-
ções por síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), são 295 
internados, com 110 na UTI e 
185 na enfermaria. O número 
acumulado de SRAG é 2.272.

Vinicius LIMA

Caleb deixa o hospital com a mãe na tarde de ontem

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

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

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
HENRIQUE REIS GARCIA MARTINEZ e ISABELLA CRISTINA 
SILVA RAMOS. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de janeiro de 
2000, fi lho de FRANCISCO GARCIA MARTINEZ NETO e de RA-
QUEL NOEMI DE ARAUJO REIS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrativo, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 19 de fevereiro de 2002, fi lha de LEOPOLDO RAFAEL 
RAMOS e de SANDRA REGINA DA SILVA. 
JOSÉ ALEJANDRO HENRIQUES TEIXEIRA e GIOVANNA 
ZANELLI SILVA. Ele, de nacionalidade VENEZUELANA, estudante, 
solteiro, nascido em Caracas, Venezuela, EX, no dia 13 de junho de 
1993, fi lho de JOSÉ VIRGILIO HENRIQUES e de MARISOL TEI-
XEIRA DE HENRIQUES. Ela, de nacionalidade brasileira, nutricio-
nista, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 
de novembro de 1988, fi lha de PAULO HENRIQUE GONÇALVES 
SILVA e de CHRISTIANE ZANELLI SILVA. 
DANIEL GOMES e BENEDITA LEANDRO JACYNTHO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, serviços gerais, divorciado, nascido em 
IBITINGA, SP, no dia 19 de novembro de 1954, fi lho de LIDINO 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes: 
1. SERGIO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR e TAMARA ESTE-
VÃO DO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de SERGIO LUIZ DOS 
SANTOS e de JOANA D'ARC RIBEIRO DE JESUS SANTOS e ELA 
fi lha de JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHO e de DULCE MEI-
RE ESTEVÃO DO NASCIMENTO; 
2. DAVID INOCENCIO NEVES e KAREN LETÍCIA NOGUEI-
RA INACIO, sendo ELE fi lho de DAVIS AZEVEDO NEVES e de DA-
NIELE JORGE INOCENCIO e ELA fi lha de DANIEL INACIO PINTO 
e de PATRICIA NOGUEIRA PEREIRA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 30/09/2020. 

GOMES DE LIMA e de AGENIL GONÇALVES DE LIMA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, doméstica, viúva, nascida em IACANGA, 
SP, no dia 15 de fevereiro de 1962, fi lha de ALCEBIADES VICENTE 
LEANDRO e de GUILHERMINA LADEIA DE FARIAS. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

cirurgia e chefe do serviço de 
cardiologia pediátrica, Ulisses 
Alexandre Croti.

Ele também falou sobre o 
tratamento de Caleb durante 
esse período. “Ele chegou a 
pegar Covid-19 e tiveram que 
esperar um mês para poder 
realizar o procedimento. Nós 
operamos o menino, ele ganhou 
400 gramas desde a cirurgia e 
está evoluindo bem”, comentou.

A família ainda não retor-

nará para Araputanga/MT neste 
primeiro momento. “Vamos 
aguardar mais uns dias para 
voltar. Vamos ficar em uma casa 
de apoio e Caleb terá retorno e 
acompanhamento médico e nu-
tricional nas próximas semanas. 
Mas se Deus quiser, logo esta-
remos em nossa casa”, afirmou 
Sirlandia.

As doações realizadas no 
avião renderam cerca de R$ 2 
mil para a família. Nesta ter-

ça-feira (29), o apresentador 
Luciano Huck lançou uma cam-
panha em suas redes sociais 
para ajudar Sirlandia a terminar 
de construir a casa. “Juntei uma 
turma do bem que eu gosto,  
que é a turma do Razões para 
Acreditar, e nós estamos pro-
pondo fazer uma vaquinha para 
terminar as obras da sua casa”, 
afirmou o apresentador. O link 
para realizar doações é https://
nova.voaa.me/caleb-bebe. 

DENGUE
Saúde tem mais 263 doentes

A Secretaria de Saúde con-
firmou 263 novos casos de 
dengue no boletim divulgado 
nesta quarta-feira (30). Neste 
mês de setembro, apenas 
dois casos foram confirmados, 
enquanto outros 513 seguem 
sendo investigados.

“O número é considerado 
baixo, principalmente levando 
em conta dos números do ano 
passado. Uma das explicações 
para isso é a falta de chuvas, 
que diminui a quantidade água 
parada”, explicou o gerente da 
vigilância ambiental, Luiz Feboli 

Filho.
No acumulado do ano são 

6.298 casos confirmados, com 
quatro óbitos registrados, sendo 
o último deles em maio. Segun-
do os dados divulgados, apenas 
1,7%  dos casos diagnosticados 
evoluíram para dengue com 
sinais de alarme e menos de 
1% foram considerados graves.

Os bairros com maiores in-
cidência são Estoril (513), São 
Francisco (461), São Deocle-
ciano (458), Jaguaré (423) e 
Central (406). Os com menores 
números de casos são Talhado 
(26), Gonzaga de Campos (40), 
Cidadania (55), Lealdade e 
Amizade (64) e Renascer (99).

Vinicius LIMA

Famerp retoma parte das atividades presenciais

Após seis meses de aulas 
apenas em formato online, a 
Faculdade de Medicina de Rio 
Preto (Famerp) retoma parte 
das atividades presenciais na 
próxima segunda-feira (5). O 
retorno atende a decisão do 
Plano São Paulo que permite 
a reabertura dos estágios dos 
cursos de saúde.

As atividades presenciais 
na Famerp foram interrom-
pidas no dia 18 de março 
por orientações do governo 
federal e estadual frente a 
ações de prevenção com 
relação ao coronavírus. Os 
colaboradores da instituição 

também foram orientados a 
trabalhar remotamente. Desde 
então, os alunos passaram a 
ter aulas on-line e os estágios 
foram suspensos.

Os alunos do internato, que 
ficaram quatro meses sem atu-
ar nos hospitais e serviços de 
saúde, retomaram suas ativi-
dades presenciais na segunda 
quinzena de junho.

Agora, ficam autorizados 
os retornos dos estágios obri-
gatórios para os cursos de 
medicina, enfermagem e psi-
cologia, realizados no Hospital 
de Base, Hospital da Criança 
e Maternidade e Ambulatórios, 
além da volta dos estágios 
obrigatórios realizados na 

Rede Municipal de Saúde, de 
acordo com o calendário esta-
belecido pela Diretoria Adjunta 
de Ensino. A parte teórica dos 
três cursos permanece com 
aulas on-line.

“Desde o início da pande-
mia no Brasil, a Famerp se 
preocupou em seguir todas as 
orientações do governo federal 
e estadual para garantir a se-
gurança dos alunos, docente e 
demais colaboradores. Assim 
será também durante o retorno 
às atividades presenciais. En-
tendemos que nossos estágios 
são fundamentais para os ser-
viços de saúde de Rio Preto e 
para a formação do alunos, por 
isso vamos seguir a decisão 

do Plano São Paulo e retomar 
essas atividades, mas seguin-
do à risca todos os protocolos 
de segurança recomendados 
pelas autoridades”, afirmou 
Dulcimar Donizeti de Souza, 
diretor geral da Famerp.

Colaboradores - A Famerp 
também convocou para o re-
torno às atividades normais, de 
forma presencial, os funcioná-
rios administrativos, técnicos e 
docentes, com idade inferior a 
60 anos e que não apresentem 
comorbidades. O retorno dos 
colaboradores com idade a 
partir de 60 anos completos ou 
que apresentem comorbidades 
e as gestantes será opcional.

Da REDAÇÃO
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NÃO SE TROCA O PÃO PELA MANTEIGA. OS DOIS SE COMPLETAM. Sorria, beba 
muita água e seja feliz! POSSO PERGUNTAR? 

Como fazer campanha em 
tempos de isolamento e pande-
mia? Aos candidatos em busca 
de reeleição , deveria ser fácil, 
pois bastaria mostrar seus fei-
tos pregressos. Talvez aí more 
a difi culdade para alguns, que 
devem estar arrependidos de 
sua inércia.

PARA OS NEÓFITOS em 
disputas eleitorais, entretanto, 
não há outra alternativa se não 
por as caras nas ruas. Mas, de 
máscara por causa da pande-
mia, será difícil ser associado 
à imagem do santinho e à foto 
na urna.

SAÚDE EM DIA. Levanta-
mento publicado pela revista 
Newsweek sobre os melhores 
hospitais do mundo coloca 
em 23º lugar o Incor. Einstein 
aparece em 34º e Sírio-Libanês 
em 36º. Depois, o Dante Paz-
zanese em 40º lugar. São os 
únicos hospitais brasileiros que 
integram a lista dos 100 consi-
derados melhores do mundo.

BELA VIOLA. é como dizia 
vovò Naná. Por fora bela vio-
la - por dentro pão bolorento. 
É o estado que se encontra o 
campo do América de tantas 
glórias. 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

De volta ao começo 
Bares e restaurantes voltaram 
a ser fechados na França. 
As  esco las  na Espanha 
já consideram suspender 
aulas presenciais e voltar ao 
ensino remoto. Na Alemanha, 
manifestações pedem que o 
governo estude implementar 
um novo lockdown. Enquanto 
isso, no Brasil, tudo lotado 
como se nada houvera.

DiáriodoBob
Outubro é cor de rosa. Começa hoje a campanha anual 

realizada mundialmente durante este mês com a intenção de 
alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer da 
mama (um tumor maligno que ataca o tecido mamário) e  é um 
dos tipos mais comuns, segundo os especialistas. Banco de 
dados. Dos 12 milhões de mamografias que deveriam ter sido 
realizadas no ano passado, apenas 2,7 milhões foram feitas. 
Constatação pandêmica. Devido ao uso de máscaras, as ven-
das de batons tiveram uma queda de 99%. Fonte bem tratada. 
Durante a reunião híbrida desta semana, a diretoria da Acirp 
recebeu o superintendente do Semae, Nicanor Batista Jr, para 
uma apresentação dos projetos em andamento e os planos da 
autarquia para os próximos anos. Nicanor estava acompanhado 
de Ceci Bueno de Caprio, gerente de Planejamento, Projetos e 
Obras e de Ruy Sampaio, gerente Comercial. No histórico do 
Semae, exaltemos a criação da autarquia,  em 2001, na primeira 
gestão do prefeito Edinho, solucionando o problema da falta de 
água e, com isso, a inauguração da ETE, Estação de Tratamento 
de Esgoto, para uma população estimada hoje para 600 mil ha-
bitantes. O grande desafio. Agora o caminho é buscar a água 
no rio Grande para atender até 1 milhão de habitantes antes que 
cheguemos ao limite. Enquanto isso não acontece, o Semae, 
que oferece hoje o 4º melhor serviço de saneamento básico 
do país, com a menor tarifa do nosso Estado, esta reformando 
e ampliando a Estação de Tratamento do Palácio das Águas, 
perfurando mais dois poços profundos em seus Aquíferos Guarani 
e Bauru. Nicanor Batista, superintendente do SEMAE deixou a 
ACIRP, na segunda feira sob aplausos após a explanação do futuro 
da autarquia que cuida da água e do esgoto de Rio Preto. Pra 
terminar. Meu cunhado Carlos Marasmo está impressionado: 
não sabia que tinha tantos conhecidos saindo como candidatos 
a vereadores. Segundo ele, praticamente todas as fotos de per-
fil de seus amigos nas redes sociais tornaram-se santinhos de 
campanha. Primeiro round. Aliás, grupos de WhatsApp, que já 
eram ringues de discussões comezinhas, estão se esfarelando 
com a fuga em massa de amigos que não querem brigas. Vovó 
Naná, que só quer saber de postar mensagens de bom dia no 
grupo de família, é uma que falou que está pensando em sair. 
Ponto e basta!

Leilão Potro Futuro
O  j o v e m  r i o - p r e t e n s e 
João Pedro Ayres, filho da 
empresária Carina Ayres, 
participou do Leilão Potro 
Futuro WV, na terça-feira 
passada, disponibilizando um 
de seus melhores cavalos: 
Super  Johnny Fame EK. 
Atualmente em mãos de um 
dos melhores competidores 
do Brasil, obteve a marca de 
17.085 na pista da arena de 
Barretos.

Maú cheiro 
Parece que Silvio Santos está mesmo a mergulhar no mundo 
dos esportes. O dono do baú que já comprou os direitos de 
transmissão da Libertadores e está de olho na Fórmula1 agora 
investe em outra área. Agora Jequiti está lançando perfumes 
dos times de futebol para os apaixonados por seus clubes.  Por 
conta de suas campanhas de momento as “Fragrâncias” dos 
times: Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo 
estão ficando nas prateleiras.  

henriforne@gmail.com

O médico Roberto Mussi, aniversariante de 
anteontem, e a elegante Sandra Mussi. Aquele 

abraço!

Fique Informado
Kar ina Souza, da Cl ín ica 
Estética, explica como é feita 
a depilação a laser. A máquina 
gera um raio laser usando 
cristais de diodo emitido por 
cerca de 400 milésimos de 
segundo, o raio esquenta a 
melanina que da pigmentação 
ao pelo a cerca de 70º C. 
A melanina no pelo absorve 
o calor e o leva até a base 
do folículo piloso, a papila, 
onde ele é gerado. Queimado, 
o bulbo (células- tronco da 
região) deixa de fabricar o 
pelo. Ele só cairá em 15 
dias, com a cicatr ização. 
Embora seja comum o termo 
“depilação definitiva”, o correto 
é “depilação progressiva”: 
a duração varia de pessoa 
a pessoa. Mais detalhes 
com Karina pelo celular 17 – 
99181-4336.

A arquiteta Maria Helena Naime Thomé Vasconcelos 
e o advogado Rafael Rodrigues Grisi estão de 

casamento marcado no civil para o próximo sábado, 
dia 03 de outubro, com recepção na vivenda dos pais 

da noiva, no bairro Iguatemi 

SPOTlight

(17) 99181-4336

Carina 
Ayres, 

empresária, 
curtiu o fi nal 
de semana 

em sua 
Fazenda 

e Rancho, 
aproveita 

para passeio 
de lancha no 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1650
(De 01 de outubro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora IVONE APARECIDA STEFANINI MENDONÇA DA 
SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
de Enfermagem, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0308/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/10/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1651
(De 01 de outubro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor BOLIVAR VIDAL FILHO, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Médico, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0309/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/10/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1652
(De 01 de outubro de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora RITA DE CASSIA FERREIRA MIORANCI, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.

Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0310/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/10/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1653
(De 01 de outubro de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora OLINDA FERNANDES GALVÃO DA SILVA, ocupan-
te do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0311/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/10/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1654
(De 01 de outubro de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora IVANA HELENA BERNARDINO DOS SANTOS, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0312/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/10/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1655
(De 01 de outubro de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora VILMA FACCIPIERI, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0313/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/10/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1656
(De 01 de outubro de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE, com proventos proporcionais sobre a média arit-
mética, ao senhor ROMILDO LEITE, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Agente de Saneamento, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inci-
so III, alínea “b”, e §3º da Constituição Federal, e de acordo 
com o artigo 1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 04.1/0314/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/10/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1657
(De 01 de outubro de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
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Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA 
ESPECIAL, com proventos calculados de acordo com a Lei 
Federal nº 10.887/2004, ao senhor JOSUÉ COCA TOLEDO 
RAMOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Eletri-
cista, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §4º, 
inciso III e §3º da Constituição Federal e de acordo com a 
Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal e 
artigos 57 e 58 da Lei 8213/1991.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 05.1/0315/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/10/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1658
(De 01 de outubro de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR ATIVO, aos benefi ciários da extinta servidora 
PATRICIA DA SILVEIRA PEREIRA, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor - PEB I, com valores inte-
grais, assim divididos:
I – 1/2 (um meio) do valor da pensão para FABIO RENATO 
MARQUES PEREIRA, na qualidade de cônjuge;
II – 1/2 (um meio) do valor da pensão para AMANDA DA 
SILVEIRA PEREIRA, na qualidade de fi lha.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso II, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.1/0316/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/08/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1659
(De 01 de outubro de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, aos benefi ciários da extinta servi-
dora ANDREA CRISTINA ALVES, com valores teto RGPS e 
acréscimo, assim divididos:
I – 1/2 (um meio) do valor da pensão para SÉRGIO FER-
NANDO BORGES, na qualidade de companheiro;
II – 1/2 (um meio) do valor da pensão para CAUÊ ALVES 
VOLPE, na qualidade de fi lho.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.4/0317/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 27/07/2020 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1660
(De 01 de outubro de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, à benefi -
ciária ROSA PRATES PAES, na qualidade de cônjuge, do 
extinto servidor ALIPIO FRANCISCO PAES, ocupante do 
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0318/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.

Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 22/08/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, ESCLARECIMENTO, RETIFI-
CAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 256/2020 - Processo  
Licitatório 12.219/2020
Objeto: Aquisição de aparelho de raio X  médico móvel para 
a Unidade de Pronto Atendimento – UPA TANGARÁ. Secre-
taria Municipal de Saúde.
Declaro parcialmente procedente a impugnação lançada 
pela empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO 
LTDA. Foi prestado esclarecimento referente ao processo 
em epígrafe. Fica retifi cado as especifi cações constantes do 
Anexo I – Especifi cação do item. O edital será disponibiliza-
do na nova versão  no sistema “Portal de Compras” link “Edi-
tal Completo e Anexos” à disposição dos interessados. Fica 
redesignada a data de processamento do pregão da seguin-
te forma:  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
16/10/2020, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 
Adriana Tápparo – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 295/2020 – Processo n.º 
12.642/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de sinalização horizontal com 
fornecimento de materiais e equipamentos na aplicação de 
tinta à base de água refl etorizada. Secretaria Municipal de 
Transito, Transportes e Segurança. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 02/09/2020, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: G2 EMPREENDIMENTOS 
E LOGISTICA LTDA (item 1). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Mariana C. Pedroso Fernandes - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Amaury Hernandes - Secre-
tário Municipal de Transito, Transportes e Segurança.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
334/2020 – PROCESSO Nº 12.855/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamento 
odontológico (caneta de alta rotação). Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 02/10/2020 às 15:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RE-
ALIZAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DA E.M. DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA PROJETADA 10, ATUAL 
VINICIUS CESAR AGUIAR, ESQUINA COM A AV. “A” ATUAL 
ESMERALDO CAROLINO) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. A 
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ACOLHE INTE-
GRALMENTE O PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE É UTILIZADO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR E PASSA A FAZER PARTE INTE-
GRANTE DESTA DECISÃO, E PROLATA O SEGUINTE 
JULGAMENTO: 1º COLOCADO: KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME R$ 464.735,57 - 2º 
COLOCADO: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO ME R$ 
520.725,70 - 3º COLOCADO: CONSTRUTORA  RIO OBRAS 
COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 
587.499,83 - 4º COLOCADO: ELIPSE PROJETOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI EPP R$ 605.225,00 - 5º COLOCADO: J. 
A. TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP R$ 613.365,39 . O 
INTEIRO TEOR DESSA DECISÃO SE ACHA ENCARTADA 
NOS AUTOS DO PROCESSO A DISPOSIÇÃO DOS INTE-
RESSADOS. PUBLIQUE-SE PARA CIÊNCIA.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA 
AVENIDA ANIZ ALI HAIDAR NO BAIRRRO JOÃO PAULO II, 
ENTRE AS AVENIDAS DANILO GALEAZI E ANTONIO BU-
ZINI – SEC. MUN. OBRAS - Julgamento da Comissão Muni-
cipal de Licitação: Após análise do recurso e da contrarrazão 
recursal e tendo em vista o parecer técnico apresentado pela 
Secretaria Municipal de Obras que é adotado como razões 
de decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, 
a CML resolve retifi car a decisão proferida no julgamento do 
dia 02 p.p. (publicado na imprensa ofi cial no dia 03/09/2020), 
declarando desclassifi cada no certame licitatório a empresa 
COMTEC TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
(apresentou divergências de preços para um mesmo serviço 
e tipo de material), proclamando a seguinte classifi cação: 1º 
Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA R$ 2.440.175,36 - 2º Colocado: CMB CONS-
TRUTORA MORAES BRASIL LTDA R$ 2.697.874,44 - DES-
PACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: Analisando os autos, 
bem como as razões e as contrarrazões recursais, acolho 
e ratifi co integralmente o Parecer Técnico da Secretaria 
Municipal de Obras (fl s. 1121/1123) e a decisão da Comis-
são Municipal de Licitação, utilizando os argumentos neles 
expostos como razões de decidir e dou provimento ao recur-
so administrativo interposto pela empresa CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e, nesse mesmo 
diapasão, nego provimento as contrarrazões recursais 
apresentadas pela empresa COMTEC TERRAPLENAGEM 
E CONSTRUÇÕES LTDA.  2- Posto isto, por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 

procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor da 
empresa vencedora, CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. Às formalidades legais. Publique-
-se por extrato para ciência dos interessados. Sergio Astolfo 
Issas - Secretário Mun. de Obras. O inteiro teor da decisão 
se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados.   
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° 372/2020, PROCESSO 13.151/2020, objetivando a 
aquisição de iluminação e suporte de ornamentação nata-
lina para decoração de natal de 2020.Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Negócios e Turismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/10/2020, 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
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2020
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 06/NOVEMBRO/2020 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) 
MÓDULOS DE GAVETAS (03 MÓDULOS CONVENCIO-
NAIS E 01 MÓDULO ESPECIAL) NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CON-
FORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJE-
TOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor 
estimado R$ 948.910,36 – Prazo de Execução: 180 dias - 
Local de Entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Av. 
Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro 
– Diretoria de Compras e Contratos. Outras informações no 
site:   http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitan-
te.action  
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° 386/2020, PROCESSO 13.228/2020, objetivando 
a aquisição de veiculo para atender a rede de serviços do 
Sistema Unico de Assistência Social - SUAS e Atenção 
Integral à Primeira Infância. Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 15/10/2020, 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 ELE-
TRÔNICO n° 379/2020, PROCESSO 13.188/2020, objeti-
vando a aquisição de materiais de higiene e limpeza para 
as Unidades de Proteção Social e unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 15/10/2020, 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE-
LI
EMPENHOS 16232/20, 16236/20 E 16241/20
CONTRATADA: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
EMPENHO 16559/20
CONTRATADA: BOTELHO REPRESENTACOES EIRELI
EMPENHOS 16922/20 E 16923/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 17021/20
CONTRATADA: PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA
EMPENHO 17030/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AO LICITACOES LTDA
EMPENHO 17204/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CONTRATOS ATA/0021/20 E ATA/0417/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresentar a 
Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado 
de São Paulo, nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à 
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. - SMS – DADM
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COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: NADJA NAIRA MOREIRA LEAO
EMPENHO 16654/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL 
LDA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 450/2018 – PROCESSO 
Nº 13.554/2018 – PRE/0183/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derra-
deiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com 
a prestação do serviço, de modo a cumprir o estabelecido 
nas cláusulas 4.2.14 e 4.2.15 do contrato PRE/0183/18, no 
prazo de 24 horas, frisando que o não atendimento desta 
notifi cação acarretará a aplicação das penalidades previstas 
no Instrumento de Contrato, entre elas a suspensão de licitar 
e contratar com o poder público, aplicação de multa, além 
de rescisão unilateral do contrato. Fica concedido o prazo 
de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
Profª. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educa-
ção.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 053/2020 – Contrato: DIL/0029/20
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto – EMURB
Objeto: Prestação de serviço de auxiliar durante a realização 
de obra de reforma do Mercado Municipal, visando o apoio 
da movimentação e deslocamento de infraestrutura de per-
missionário e reforço de vigilância no local, considerando a 
ampla obra de reforma em execução no Mercado Municipal 
de São José do Rio Preto/SP. SMAA. Antonio P. P.Junior – 
Prazo de Vigência: 05 meses – Valor Total: R$88.625,65
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2020
ATA Nº 0745/20
CONTRATADA: A C A EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valores 
Unitários – Item 19 – R$140,00; Item 22 – R$173,00; Item 30 
– R$118,00; Item 31 – R$118,50 – SMAURB – Kátia Regina 
P. Casemiro– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2020
ATA Nº 0746/20
CONTRATADA: UNILAB – LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS RIO PRETO LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de exames médicos – 
Valor Unitário – Item 1 – R$91.528,00 – SMA – Luís Roberto 
Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2020
ATA Nº 0747/20
CONTRATADA: L F GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI 
ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valores 
Unitários – Item 01 – R$37,00; Item 04 – R$38,00; Item 05 
– R$38,00; Item 21 – R$36,00; Item 23 – R$200,00; Item 
24 – R$48,00; Item 25 – R$39,00; Item 26 – R$43; Item 27 
– R$73,40; Item 29 – R$57,50; Item 32 – R$57,50; Item 33 
– R$57,50; Item 34 – R$78,50 – SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2020
ATA Nº 0748/20
CONTRATADA: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E OR-
NAMENTAIS EIRELI-ME
OBJETO: Fornecimento de grama esmeralda – Valores 
Unitários – Item 01 – R$4,95; Item 02 – R$4,95 – SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2020
ATA Nº 0749/20
CONTRATADA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais – Valores Unitários – Item 06 – R$572,370; 
Item 16 – R$4,220 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 286/2020
ATA Nº 0750/20
CONTRATADA: MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO 
PRETO ME 
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios hortifru-
ticolas – Valores Unitários – Item 01 – R$1,40; Item 03 – 
R$2,81; Item 16 – R$3,50; Item 17 – R$6,90 – SMAA – Anto-
nio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 17169/2020
CONTRATO Nº: DPL/0063/20
CONTRATADA: AMPLINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
ME
OBJETO: Prestação de serviços em internet Wi-fi  – SMSG 
– Ulisses R. Almeida - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$3.199,50.

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2020
2.1. Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da 
Lei Federal n.º 10.520/2002, acolho a ADJUDICAÇÃO do 
Pregoeiro e o Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do 
PROCESSO N.º 014/2020, na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N.º 004/2020, tipo “Menor Preço unitário por item”, 
tendo como objeto Aquisição de Combustível para consumo 
em veículos Automotores e Máquinas de Uso da Emurb. 
HOMOLOGO este procedimento licitatório, Pregão Presen-
cial n.º 004/2020 à Empresa POSTO TAMARATI ANANDA 
LTDA.
 São José do Rio Preto, 30 de setembro de  2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

DECRETO Nº 18.700
DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de 
novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.200.000,00 
(dois milhões, duzentos mil reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 294 R$ 2.200.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54 R$ 468.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 1.732.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.37.01 – 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”, 30 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.

LEI Nº 13.649
DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Luiz Carlos Fonseca” a Rua Projetada 04, do 
Polo Joalheiro, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Luiz Carlos Fonseca” a Rua 
Projetada 04, do Polo Joalheiro, na cidade de São José do 
Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 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.
Autógrafo nº 15.105/2020
Projeto de Lei nº 306/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 48/2020, 
Processo SICOM 3276/2020 objetivando a Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço de 
vigilância/segurança armada, desarmada, motorizada, nas 
unidades do SeMAE, por um período de 12 (doze) meses. 
Prazo de execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 15.10.2020, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 29.09.2020 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 96/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
121/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus para os 
veículos, máquinas e equipamentos da frota do SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2019
Contratada: ZEUS COMERCIAL EIRELI.
Ordem de Fornecimento nº 132/2020 recebida em 
21.09.2020. Valor: R$ 14.535,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 03, 05 e 08.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
CONCORRÊNCIA 04/2020 – PROC. nº 46/2020
Objeto: ”Fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de aciona-
mento e remoção do atual conjunto bombeador instalado no 
poço e fornecimento de bombeador reserva”.
NOTIFICAÇÃO:

Em decorrência de inabilitação no processo licitatório em 
título, fi cam as empresas abaixo, através de seus represen-
tantes legais, notifi cadas para, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, em querendo, retirarem os envelopes contendo as 
propostas comerciais, de acordo com o contido no artigo 
43, inciso II. Findo o prazo estipulado os envelopes serão 
destruídos. Local: Setor de Licitações do SeMAE na Rua 
Antonio de Godoy, nº 2181, Jd. Seixas, São José do Rio 
Preto – SP: 
ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECÂNICA LTDA, 
TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS EIRELI
S.J.R.Preto 30.09.2020 - Sonia M. F. S. Gomes – Presidente 
da CL
S. J. Rio Preto 30.09.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Prefeitura de São José do Rio Preto, 01 de outubro de 
2020. Ano XVII

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 
ETNIA
Portaria SMM n° 04/2020
01 de outubro de 2020.
Dispõe sobre a prorrogação do regime de jornada por 
turnos de trabalho e novas determinações de organização 
dos atendimentos nos serviços da Secretaria Municipal dos 
Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, 
Raça e Etnia frente às atualizações das demandas e ações 
em medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia do 
coronavírus (COVID19).
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO, o cenário atual da pandemia com au-
mento do número de contaminação pelo COVID-19, neste 
momento.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica prorrogada a Portaria SMM nº 03/2020 até o 
dia 15 de outubro de 2020.
Parágrafo único – Revoga-se o Art 4º da Portaria SMM nº 
03/2020.
Artigo 2º - Ratifi ca-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção à contaminação, evitando aglomera-
ções, conforme determinam os órgãos de saúde.
Artigo 3º - Nas dependências da unidade de atendimento, 
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre 
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e dis-
seminação do vírus.
Artigo 4º - As determinações dispostas complementam o 
Decreto Municipal nº 18.554 e ratifi cam/retifi cam as Portarias 
SMM nº 01, 02 e 03/2020 e demais legislação supervenien-
te, não eximindo a observância e o cumprimento de regras 
específi cas.
Artigo 5º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 01/10/2020, tem vigência 
por tempo determinado até o dia 15/10/2020, podendo ser 
revista, a qualquer tempo, de acordo com a necessidade e 
as medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.

MAUREEN DE ALMEIDA LEÃO CURY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 
ETNIA

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1900-1

                          Fica notifi cado, Aimorés Construtora Eireli 
M.E., compromissária do imóvel sito à Rua Edson Nores 
Lui, nº 277 , quadra 24, lote 10, Residencial Gaivota II, que 
em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1900-1 
emitido em 11/08/2020, assinado pelo fi scal Sérgio Coelho 
Lourencin, tratando de obra desrespeitando a Lei de Zo-
neamento  em vigor e/ ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, de que deverá 
recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar desta publicação, a multa no valor de R$ 602,40 
(seiscentos e dois reais e quarenta  centavos), uma vez que 
o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR JU 
83762296 3 BR, acusando "não procurado".
São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2020.
Sérgio Coelho Lourencin 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5814/2020 

                  Fica notifi cado, Edson Antônio da Silva , proprie-
tário do imóvel sito à Rua General Glicério, nº 4646, lote 
04, quadra 02, Vila Redentora, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5814, datada em 
03/09/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André Morsillo, 
tratando de falta de alvará de muro de arrimo, em desacordo 
com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, 
em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 
8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 83762308 0  
BR acusando “mudou-se”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.

São José do Rio Preto, 30 de setembro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras



d_ 

 

AVISO DE  SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 016/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 

    OBJETO:      REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA VOLTA AS AULAS, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINDESP”. 

 

 O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO avisa a SUSPENSÃO da Sessão referente o processo Licitatório 
na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, cuja a abertura dos envelopes seria 
realizada na data de 01/10/2020 às 10:00 horas. Nova sessão será designada para o 
Momento oportuno. 

                           

 

São José do Rio Preto - SP, 30 de Setembro  de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 

B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
1° de outubro de 2020

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

Escala de Atendimento Funerário - OUTUBRO 2020 

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

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

 

 

 
 

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

*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da RIOPRETOPREV. 
 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 03/2018 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo: 06/2018. 
Modalidade: Dispensa por Limite nº 04/2018. 

Objeto: Rescisão Administrativa do Contrato de prestação de serviços contínuos 
de Medicina e Saúde Ocupacional. 

Fornecedor: AUSTA OCUPACIONAL E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. 
Documento (CNPJ): 02.515.479/0001-24. 
Data de Assinatura: 18/09/2020, com efeitos imediatos. 

 

 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
PORTARIA SMAA Nº 12/2020  
Data: 30 de setembro de 2020. 
Institui, no âmbito municipal, tabela oficial de cotação de preços de Frutas, Legumes e Verduras para 
ser utilizada na execução das Chamadas Públicas relacionadas às compras de alimentos vinculadas 
ao “Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE”. 
Considerando pesquisa de preços realizada no mercado local desse município para utilização nas 
Chamadas Públicas relacionadas às compras de alimentos vinculadas ao “Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE” – para contratação de grupos formais da Agricultura Familiar 
detentores de DAP jurídica para aquisição de hortifrutigranjeiros para abastecimento das Unidades 
Escolares; 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do Decreto nº 18.265, de 14 de março de 2019, DETERMINA: 
Art. 1º - Fica fixado o item e respectivo preço abaixo relacionado: 
 

Item Gênero / Produto Unidade Preço Médio 

01 REPOLHO kg R$ 2,79 
 

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de costume, em Diário 
Oficial do Município e arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São José do Rio Preto/SP, 30 de setembro de 2020. 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
EDITAL DE DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
BALTICO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA 01812/20 2020000196838 AIF-A-N 000261 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BALTICO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA 01812/20 AIP-A-N 000248 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
BALTICO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA 01812/20 TRM-A-N 000003 

 
São José do Rio Preto, 01 de Outubro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ALAN VINICIUS GALANTE 02014/20 AIF-P-A 000155 
ANTONIO RICARDO GOMES FRANCILINO 02008/20 AIF-P-A 000156 
BEATRIZ BARONI AMARO 02005/20 AIF-P-A 000158 
BIO STUDIO ACADEMIA EIRELI ME 02004/20 AIF-P-C 000234 
DANIELA CRISTINA CARMONA 02007/20 AIF-P-A 000151 
FELIPE CASTELHANO RODILHA 02009/20 AIF-P-A 000153 
FIPE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 02003/20 AIF-P-C 000233 
GABRIEL WILLIAM LOPES MINHOTO 02015/20 AIF-P-A 000161 
JULIANA REGINA STRAZZI COQUEIRO 02006/20 AIF-P-A 000157 
LUIS HENRIQUE CASTELHANO RODILHA 02016/20 AIF-P-A 000164 
SANIEL MURILLO CALENO 02010/20 AIF-P-A 000154 
THIAGO LUIS DE OLIVEIRA 02011/20 AIF-P-A 000160 
WENDERSON HENRIQUE DE SOUZA 02012/20 AIF-P-A 000159 
YAGO HENRIQUE DA SILVA FRAZÃO 02013/20 AIF-P-A 000150 

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EDITAL

Processo Digital nº: 1003053-29.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação extrajudicial
Requerente: Catricala & Cia Ltda e outros

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL 
ART. 36 LEI N 11.101/2005 RECOMENDAÇÃO N. 63, DE 31.03.2020, DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA. EDITAL EXTRAÍDO DO PROCESSO Nº 
1003053-29.2019.8.26.0576 DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM 
LITISCONSÓRCIO ATIVO DE CATRICALA & CIA LTDA E DROGARIA E PERFUMARIA 
LARANJÃO LTDA. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER que pelo presente Edital ficam convocados todos os credores de CATRICALA & 
CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DROGARIA E PERFUMARIA LARANJÃO 
LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para comparecerem e se reunirem em Assembleia 
Geral de Credores (AGC) a ser realizada em ambiente virtual, por meio de plataforma digital, no 
dia 23de outubro de 2020, às 11h00, em 1ª convocação, ocasião em que se realizará com a 
presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo 
valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a 
realização em 2ª convocação, a ser realizada em ambiente virtual, no dia 13 de novembro de 
2020,às11h00,quando a Assembleia será realizada com a presença de qualquer número de 
credores presentes. O horário do credenciamento dos credores, para ambas as convocações, será 
no período das 08h00 às 09h45m.A Assembleia é convocada para a deliberação pelos credores 
sobre a seguinte ordem do dia: a) definição da consolidação substancial; b) aprovação, rejeição 
ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas; c) constituição 
do Comitê de Credores e a escolha dos seus membros. A Assembleia será presidida por TADDEI 
E VENTURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Administradora Judicial nomeada por este 
Juízo, representada pelo Dr. Marcelo Gazzi Taddei. Para participar da Assembleia os credores 
deverão encaminhar à Administradora Judicial, mediante e-mail ao endereço eletrônico 
taddeiventuraagc@outlook.com,com até 2 (dois) dias úteis de antecedência ao início da 
Assembleia, e-mail contendo documentação hábil, inclusive documento com foto identificando o 
procurador/representante, com o respectivo endereço eletrônico e número de telefone celular de 
quem irá participar do ato, configurando documentação hábil para a representação do credor na 
Assembleia a procuração outorgada com poderes específicos para comparecimento na 
Assembleia e voto contendo a assinatura do credor ou da sociedade credora acompanhada da 
cópia do contrato social ou ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso da 
representação por Sindicato de Trabalhadores, a representação dos associados deve ser informada 
à Administradora Judicial até 10 (dez) dias antes da Assembleia, mediante a apresentação da 
relação de associados que pretende representar.Recebido referido e-mail, a Administradora 
judicial confirmará pelo mesmo meio o cadastro do credor.Confirmados os dados para 
participação, será encaminhado ao e-mail indicado um LINK DE ACESSO e senha à plataforma 
virtual com até 24horas de antecedência do início de instalação da Assembleia, contendo os 
procedimentos que deverão ser observados, sendo importante que os credores fiquem atentos as 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
7ª VARA CÍVEL
Rua Abdo Muanis,  991, 2º andar, salas 202, 204 e 206, Nova Redentora - 
CEP 15090-140, Fone: (17) 3227-9508, São José do Rio Preto-SP - E-
mail: riopreto7cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

suas caixas de correio eletrônico, posto que o link de acesso será enviado por meio do endereço 
eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com.Para entrar na sala virtual da Assembleia, o credor 
deverá seguir as instruções contidas no e-mail com o link de acesso, devendo especialmente 
promover o teste de conexão para verificação do alto-falante, áudio e vídeo dentro do período de 
credenciamento.Durante a Assembleia, os credores terão acesso a todos os documentos que serão 
apresentados pela Recuperanda e pela Administradora Judicial. Eventual ressalva que o credor 
desejar fazer constar em Ata deverá ser enviada por e-mail para o endereço eletrônico 
taddeiventuraagc@outlook.com, antes do encerramento da Assembleia, independentemente da 
sua apresentação por áudio na Assembleia, visto que a Ata será sumária e somente as ressalvas 
enviadas por e-mail constarão anexas à Ata.Ao final da Assembleia, a apuração juntamente com a 
Ata serão projetadas para conhecimento e acompanhamento da leitura final, bem como para a 
concordância via vídeo do conteúdo da Ata. Todos os credores deverão permanecer na sala até o 
final da leitura da Ata para a sua aprovação.Os credores poderão obter cópia do Plano de 
Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação na Assembleia nos autos do processo, em 
consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o 
número do processo(Proc. n. 1003053-29.2019.8.26.0576) e também no site da Administradora 
Judicial (www.taddeiventura.com.br). 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 22 de 
setembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fim de gerar publicidade, apresenta lista dos 
Requerimentos a Votação APROVADOS na 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de 
setembro de 2020. 
 
Celso Luiz de Oliveira – “Peixão” 
01. 1202/20: de congratulações com os Advogados Dr. Luis Fernando Paulucci e Dr. Caio 

Felipe Bertoldi, pelo artigo “Direito do consumidor: da possibilidade da devolução de 
imóvel e restituição dos valores pagos” publicado no jornal D’Hoje de 24 de setembro 
de 2020; 

02. 1214/20: de congratulações com N & F AUTOMÓVEIS (Niusley Saconato ME), 
pelos excelentes serviços prestados aos seus clientes e amigos, e que muito agrega 
para o crescimento da nossa cidade de São José do Rio Preto; 

03. 1215/20: de congratulações com TECMASTER (LM Comércio e Importação Rio 
Preto Ltda. -ME), pelos excelentes serviços prestados aos seus clientes e amigos, e que 
muito agrega para o crescimento da nossa cidade de São José do Rio Preto; 

 
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
04. 1207/20: de congratulações ao 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior, pelos 56 

anos de proteção aos munícipes de São José do Rio Preto, inovando a cada ano em 
segurança pública e se adaptando as complexidades de nossa sociedade deixando-a 
segura e melhor para se viver; 

05. 1208/20: de congratulações e reconhecimento ao 4º BPAmb de São José do Rio Preto 
pelo brilhante trabalho de patrulhamento, fiscalização e apreensões deflagradas por 
meio da “Operação Jequitibá”, iniciada no dia 21 de setembro, dia do Policial 
Ambiental, ocorrida simultaneamente em todo o Estado de São Paulo, somando em 
nossa região 5,6 milhões de reais em multa; 

06. 1209/20: de congratulações ao 17º BPM/I, em nome dos Policiais Militares, CB Lucas 
e CB Andreazzi, ambos da 2ª CIA, pelo sucesso no atendimento de ocorrência de 
tráfico de drogas interrompendo ato infracional ocorrido em praça pública no 
Município de São José do Rio Preto; 

07. 1213/20: de aplausos e reconhecimento ao Fotógrafo/Jornalista/Músico Rio-Pretense 
Fernando Marques, pela matéria publicada no Diário da Região, que leva o merecido 
título “O Craque Vilson Tadei”, relembrando as glórias de um grande jogador de 
futebol, e agora técnico, que leva desde a década de 70 o nome de São José do Rio 
Preto ao mundo do esporte; 

 
Ver. José Carlos Marinho  
08. 1216/20: de congratulação com o Senhor Edij Carlos pelos relevantes trabalhos 

realizados na área esportiva em nossa cidade; 
 
Ver. Renato Pupo de Paula  
09. 1198/20: p/ intensificar o policiamento ostensivo na Represa Municipal;  
10. 1200/20: de congratulações com a CCLi Consultoria Linguística e Cegente Educação 

Corporativa, na pessoa do Senhor Daniel Rodrigues, em comemoração aos 17 anos de 
fundação; 

11. 1204/20: de congratulações com a empresa rio-pretense COBMAX Sales Center, por 
ter sido destaque em matéria televisiva, por gerar novas oportunidades de emprego; 

12.1205/20: p/ intensificar o policiamento ostensivo nos bairros Fraternidade I e II; 

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 677 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 29/09/2020 

 
 

 
 

 Aprova os dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria 

Municipal de Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto,  30 de setembro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

   
 

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Extraordinária realizada no dia 29 de setembro de 2020, em uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei 
Municipal nº 8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar 
na formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 49/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou os dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de 

Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2020, como consta em ata. 

 

 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 30 de setembro  de 2020.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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