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Divulgação

EXECUÇÃO Rapaz é morto a tiros dentro de mercado em 
Rio Preto; câmeras de segurança gravam toda ação.  Pág.A4

Natureza reage 
aos maus-tratos 
do homem, diz 

Nicanor 

Estiagem atinge onze cidades 
e duas já têm racionamento

Rio São José dos Dourados, em Mirassol, praticamente seco; cidade é atingida pela estiagem Pág. A2

Fogo atinge 
abrigo de 
animais

Divulgação

02/07/1959      

“Deus fez o Homem; o Homem fez-se
de ideias, que você no caminhar de sua
vida tenha ótimas idéias para ser e
construir belos jardins de vida.”

Missa de Sétimo Dia
DIA: 08/10 ÀS 19:30H

Basílica Menor Nossa Senhora Aparecida - São José do Rio Preto

01/10/2020 

POTIRENDABA Homem morreu após receber descarga 
elétrica; caso foi registrado na delegacia da cidade.  Pág.A4

Cidades da região têm ado-
tado medidas para conscien-
tizar a população quanto ao 
desperdício de água e uso cons-
ciente. Da área de cobertura do 
jornal DHoje, as prefeituras de 
Uchoa e Tabapuã já anunciaram 
racionamento. Em Uchôa, o 
DAE interrompe o abastecimen-
to há quase três semanas em 
todo município de segunda a 

sexta-feira, das 13h às 16h.  A 
medida é para tentar aumentar 
o nível dos reservatórios. Em 
Mirassol a Sanessol anunciou 
no último sábado que fechou o 
mês com um número alarmante: 
foi registrada uma alta no con-
sumo de aproximadamente 27,5 
milhões de litros de água em 
comparação ao mesmo período 
do ano passado.          Pág.A2

Dia das Crianças 
anima comércio 

para vendas 
esta semana

Deixa a esposa Maria Alice Carrazzone Cal Alonso  e 
as � lhas Maria Beatriz e Marina Carrazzone Cal Alonso

Rio Preto exportou cerca de 
US$ 1,81 milhão durante este 
mês de setembro, chegando 
a marca de US$ 14,4 milhões 
no acumulado do ano. Entre os 

EUA respondem por 24% das 
exportações em setembro

principais produtos exportados 
estão as miudezas comestíveis 
de animais, principalmente das 
espécies bovinas e suínas, res-
ponsáveis por 20%. Os Estados 

Unidos aparecem como principal 
comprador dos produtos rio-pre-
tenses, sendo o destino de 24% 
de tudo exportado.

                              Pág.A2

Única escola a 
voltar recebe 
só 7 alunos
A única escola estadual a 

retornar às aulas ontem, o colé-
gio Bady Bassitt, em Rio Preto, 
recebeu apenas sete alunos. A 
escolal esperava ao menos 40 
estudantes, que tinham confir-
mado interesse em voltar aos 
estudos. O horário também foi 
reduzido.                       Pág.A5

Queimada ontem 
atingiu chácara que 
abriga animais de ruas 
abandonados em Mi-
rassol. Várias viaturas 
foram ao local comba-
ter incêndio.     Pág.A4

Poucos alunos em sala de aula na escola Bady Bassitt

Luiz Aranha/Gazeta do INTERIOR

Guilherme BATISTA
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NA REGIÃO

Estiagem afeta onze cidades e 
duas já decretaram racionamento

Cidades da região têm 
adotado medidas para cons-
cientizar a população quanto 
ao desperdício de água e uso 
consciente. Da área de cober-
tura do jornal DHoje, as pre-
feituras de Uchoa e Tabapuã 
já anunciaram racionamento.

Em Uchôa, o DAE inter-
rompe o abastecimento há 
quase três semanas em todo 
município de segunda a sex-
ta-feira, das 13h às 16h.  A 
medida é para tentar aumen-
tar o nível dos reservatórios. 

Segundo Rodolfo Fachi-
netti, do DAE, Uchoa tem 14 
poços e todos estão com nível 
baixo devido à estiagem. Os 
bairros mais críticos são Jar-
dim Progresso e Tropical e o 
dia de maior consumo ocorre 
às sextas-feiras. “As pessoas 
estão consumindo mais água 
nesse dia, provavelmente por-
que é o famoso dia da faxina,” 
explica. 

Em Tabapuã a situação 
é a mesma: o racionamento 
na cidade está em vigor e 
antes era das 13h às 17h de 
segunda a sexta-feira. Porém 
agora o racionamento será 
durante aos finais de semana 
também, no mesmo horário, 
e começa a valer no próximo 
dia 10. 

De acordo com Wagner 
Luiz Ferrari, da assessoria 
de Tabapuã, a prefeitura tem 
feito campanhas de conscien-
tização para que os morado-
res não desperdicem água 
e usem o mínimo possível. 
“Estamos passando com carro 
de som nas ruas,” afirma. 

Consumo em alta - Se-
gundo Jessy Inocente, da 
SAEP – Saneamento de Água 

e Esgoto de Potirendaba, a 
cidade ainda não decretou 
racionamento, mas o con-
sumo aumentou em 80% 
nos últimos dias. “Tivemos a 
automatização dos poços e 
estamos conseguindo contro-
lar o abastecimento,” afirma. 

Já a Prefeitura de Miras-
solândia informou que tem 
feito ações para que a popu-
lação colabore, panfletagem 
nas ruas, carro de som para 
alertar sobre o uso consciente 
de água. 

Em Mendonça, de acor-
do com Durval Sabadin, da 

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

SAEM – Saneamento de Água 
e Esgoto de Mendonça -, esse 
ano já houve dias com racio-
namento mas na atualidade o 
serviço está normal. “Há uns 
três meses tivemos a perfura-
ção de um poço novo e isso 
deu uma amenizada,” afirma. 

A prefeituras de Guapiaçu 
e Ubarana informam que não 
possuem racionamento em 
andamento, mas pedem que 
a população economize água. 
Cedral também não está ten-
do racionamento mas usa ca-
minhões-pipas para abastecer 
algumas situações e bairros. 

CALOR

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) emitiu 
um alerta vermelho para bai-
xa umidade e onda de calor 
em partes do Mato Grosso 
do Sul e o Estado de São 
Paulo, incluindo a região de 
São José do Rio Preto. Entre 
os riscos apontados está o 
perigo de morte por hiperter-
mia. O alerta vai até às 15h 
desta quinta-feira (8).

“A hipertermia é carac-
terizada pela temperatura 
do corpo humano acima 
dos 40° e por alterações 
neurológicas. É um proble-
ma extremamente grave 
durante essa onda de calor, 
pois pode levar a óbito. O 
paciente que apresenta 
hipertermia é tratado como 
um caso de emergência”, 
afirmou Fernando Bruetto, 
cardiologista e clínico-geral 
do Hospital de Base.

Idosos e bebês aparecem 
como o grupo mais suscetí-
vel a esse tipo de problema. 
“A hipertermia pode começar 
com uma câimbra, depois 
vem a sensação de des-
maio, exaustão por conta 
do calor, dor de cabeça e 
muito suor. Pacientes com 
essa condição podem ter 
crises, apresenta delírios e 
até entrar em coma. Eles 
geralmente chegam com 
a pele quente e quando 
não há suor é pior, pois 
pode ocasionar disfunção de 
múltiplos órgãos”, afirmou 
Bruetto.

A recomendação para 
se prevenir nestes casos é 
ficar locais refrigerados por 
ar-condicionado e se manter 
hidratado. “Pessoas que tra-
balham no sol precisam de 
uma hidratação constante, 
mas às vezes só isso é o 
suficiente, pois se perde ou-
tros nutrientes com o suor”, 
comentou o médico.

Inmet solta 
alerta sobre 
hipertermia

Vinicius LIMA

Dia das Crianças começa 
movimentar comércio

O Dia das Crianças é con-
siderado uma das cinco datas 
mais importantes para as ven-
das do comércio no Brasil. De-
pois do resultado alcançado no 
ano passado, as expectativas 
dos empresários para este ano 
permanecem positivas.

Segundo o comerciante 
André Bruzadin de uma loja de 
brinquedos de Rio Preto, as 
vendas nessa semana tendem 
a ser melhores.  “Eu estou com 
essa loja aqui no Vale do Sol há 
pouco tempo à loja do Centro 
nós fechamos, mas creio que 
movimento seja bom”, afirma. 

Segundo Henrique Fuma-
gali, gerente de compras da 
loja localizada na zona norte, 
a expectativa é muito grande. 
“Nossa loja foi inaugurada na 
Zona Norte no dia 22 de se-
tembro e estamos felizes com 
as vendas a região é muito 
populosa,” afirma. 

De acordo com a Associa-
ção Comercial de Rio Preto 
Acirp as vendas devem ter um 
leve aumento mas nada tão 

animador.  “O Dia das Crianças 
deste ano será uma data com 
vendas em estabilidade, mas 
estimativa de leve aumento, 
já que os lojistas estão bem 
abastecidos e há lojas com 
indicadores positivos nas últi-
mas semanas”, afirma Walter 
Carrazone, diretor de Comércio 

da Associação Comercial e 
Empresarial de São José do Rio 
Preto (Acirp).

Para os comerciantes, os 
setores que mais podem ser 
beneficiados são os de brinque-
do, vestuário e calçados, além 
dos eletrônicos, como celular, 
tablet, notebook e videogames.

Janaína PEREIRA

ECONOMIA 

Cláudio LAHOS

Márcia Ribeiro é uma das 
mães que não vai deixar a data 
passar sem presente. Ela diz 
que vai comprar para o filho de 
1 ano apenas uma lembranci-
nha. “Ele gosta de carrinho e 
eu vou comprar nem que for 
de 1,99 só pra não passar em 
branco,” afirma.

EUA somam 24% das 
exportações de Rio 
Preto em setembro

Rio Preto exportou cerca de 
US$ 1,81 milhão durante este 
mês de setembro, chegando a 
marca de US$ 14,4 milhões 
no acumulado do ano. Entre os 
principais produtos exportados 
estão as miudezas comestíveis 
de animais, principalmente das 
espécies bovinas e suínas, res-
ponsáveis por 20%. Os Estados 
Unidos aparecem como prin-
cipal comprador dos produtos 
rio-pretenses, sendo o destino 
de 24% de tudo exportado.

Outros artigos que se des-
tacam nas exportações são os 
aparelhos ortopédicos (13%), 
preparações capilares (12%), 
plantas vivas (6,9%) e carroça-
ria para os veículos automóveis 
(4,9%). Outros países que se 
destacam como compradores 
das empresas de Rio Preto são 
Hong Kong (20%), Paraguai 
(9,1%), Colômbia (5,4%) e 
Chile (4,8%).

As importações, entretanto, 
continuam com valores muito 
acima das exportações. Em 
setembro, Rio Preto importou 
US$ 7,41 milhões, chegando 

a marca de US$ 63,1 milhões. 
O desempenho colaborou para 
o déficit na balança comercial 
chegasse a US$ 48,6 milhões 
no acumulado do ano do mu-
nicípio.

Entre os produtos mais im-
portados estão peixes frescos 
ou refrigerados (40%), díodos 
e transistores (18%), aparelhos 
para interrupção de secciona-
mento (3,6%) e artigos farma-
cêuticos (2,3%). Os principais 
países de onde os rio-pretenses 
compram são Chile (41%), 
China (37%), Estados Unidos 
(7,9%), e Alemanha (2,9%).

“Rio Preto está começando 
a voltar a engrenar nas expor-
tações. Devido a alta do dólar, 
o momento é muito propício 
para vender produtos para fora. 
Acredito que a mentalidade dos 
empresários da região já está 
mudando nesse sentido. Apesar 
dessa melhora, o município 
não deverá alcançar a maca 
de 2019, quando conseguiu 
exportar US$ 23.870.000”, 
afirmou Paulo Narcizo Rodri-
gues, proprietário da empresa 
Caribbean Express, especializa-
da em comércio exterior.

Vinicius LIMA

“Estamos suprindo a neces-
sidade de alguns bairros com 
caminhões pipas para encher 
os reservatórios,” afirma Ro-
drigo Simões, coordenador de 
Meio Ambiente. 

Em Mirassol a Sanessol 
anunciou no último sábado 
que fechou o mês com um 
número alarmante: foi regis-
trada uma alta no consumo 
de aproximadamente 27,5 
milhões de litros de água em 
comparação ao mesmo perío-
do do ano passado, sendo 10 
milhões de litros a mais em 
relação a agosto desse ano.  

A represa do Rio São João dos 
Dourados que abastece 40% 
da cidade, está operando com 
apenas 30% da capacidade. 

A Prefeitura de Baby Bas-
sitt informou que não há racio-
namento de água na cidade, 
mas que está alertando a 
população com carro de som 
na cidade para que não des-
perdicem água. 

Em Nova Granada a Pre-
feitura informou que não foi 
necessário o racionamento, 
mas campanhas estão sendo 
feitas para a população eco-
nomizar água.

Rio São José dos Dourados, em Mirassol, está praticamente seco

Divulgação

Lojas de brinquedos estão com boa expectativa; Acirp espera vendas moderadas
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Natureza reage
O superintendente do Semae, Nicanor Batista Júnior (foto), 

disse que faz 113 dias que não chove em Rio Preto, por isso 
o nível da água da represa municipal caiu de forma drástica. 
“A natureza está reagindo aos maus-tratos provocados pelo 
homem”, disse. A água da represa, tratada na Estação de 
Tratamento de Água (ETA), abastece 25% da população da 
cidade. Os bairros mais afetados pelo racionamento são 
abastecidos pela água captada na represa. Nicanor disse que 
o Semae está remanejando água dos poções, que captam 
água no Aquífero Guarani, com o objetivo de amenizar o ônus 
enfrentado pela população dos 18 bairros abastecidos pela 
ETA. Esclareceu, no entanto, que o racionamento na região 
será mais acentuado que em outros bairros. “Não tem jeito”, 
finalizou.

Colaborar
A população em geral 

tem a obrigação de colabo-
rar neste período de seca 
drástica, por exemplo, evitar 
desperdício de água tratada 
para lavar calçadas e veí-
culos. O superintendente 
Nicanor Batista informou 
que o consumo está muito 
elevado, ou seja, 280 litros/
dia por pessoa. Se fosse em 
torno de 150 litros/dia, o 
superintendente disse que 
não teria necessidade de 
adotar racionamento rigo-
roso. Caso não chova nos 
próximos dias, a situação 
vai se agravar ainda mais, 
portanto, para evitar o pior, 
basta economizar.

Dependente
A comissão externa que acompanha as estratégias do 

governo para enfrentar as queimadas no Brasil deverá fazer 
indicações ao Poder Executivo para apagar o fogo em áreas 
de difícil acesso no Pantanal. Uma das ideias é que o gover-
no solicite às embaixadas da Rússia e do Canadá veículos e 
aviões anfíbios para combater incêndios que só neste ano 
já destruíram mais de 3 milhões de hectares do bioma. A 
sugestão foi feita pelo ambientalista Adalberto Eberhard, 
em videoconferência promovida pela comissão ontem. A 
coordenadora do colegiado, deputada Professora Rosa Neide 
(PT-MT), cogitou também a criação de um fundo de proteção 
dos biomas brasileiros. Até para pagar fogo o Brasil tem de 
ficar dependente de outros países? Assim não vai!

 Confiante  
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) diz que perdeu tem-
po na disputa pela reeleição 
por tentar viabilizar a sua 
candidatura para prefeito. 
Mesmo com o contratempo, 
disse que continua com boa 
aceitação junto aos eleito-
res. “Eu comecei a campa-
nha (para vereador) atrasa-
do e perdi espaço”, frisou. 
Além disso, contou que 
alguns apoiadores também 
entraram na disputa por va-
gas na Câmara e que outros 
assumiram compromissos 
com outros candidatos. Ape-
sar das mudanças bruscas, 
o vereador se diz confiante 
e espera se reeleger.

Orientar
Como os candidatos es-

tão visitando eleitores pelos 
quatro cantos da cidade 
neste período de campanha 
eleitoral, deveriam orientar 
as pessoas sobre a neces-
sidade de proteger o meio 
ambiente: evitar desperdí-
cio de água, não pôr fogo 
no capim seco e incentivar 
a cobrar dos governantes 
desmatamento zero no ter-
ritório nacional.  Não adianta 
criticar o racionamento da 
água para tentar conquistar 
o voto do eleitor, como tem 
feito alguns candidatos. Isso 
é jogo rasteiro! Orientar tam-
bém pode ser uma forma de 
ganhar voto.

Vacinas
O Brasil começou a pagar 

ontem a primeira parcela, de 
R$ 830 milhões, pela adesão 
ao Instrumento de Acesso 
Global de Vacinas Covid-19. 
Deputados questionaram os 
valores do contrato. O Mi-
nistério da Saúde informou 
também que há diferença 
nos valores individuais das 
vacinas. Em relação à vacina 
de Oxford, o custo estimado 
por dose é de US$ 10,55; 
enquanto a dose resultante 
do acordo com a Fiocruz tem 
expectativa de custar US$ 
2,30. A média de preço das 
vacinas produzidas fora do 
País deve ficar em torno de 
US$ 10.

Avaliação
O pacote fechado entre 

o jornal DHoje e o FLS 
Pesquisas para fazer três 
sondagens com o objetivo 
de verificar a intenção de 
voto para cada candidato a 
prefeito, também abordará 
o eleitor para avaliar o de-
sempenho do governador 
João Dória (PSDB) e do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Dória ainda carrega 
o ônus de ter adotado me-
didas severas para controlar 
o coronavírus, enquanto 
Bolsonaro, que foi contra a 
quarentena, ganhou dividen-
dos políticos. A pesquisa vai 
revelar a opinião do rio-pre-
tense. A conferir!

Candidato ideal
A deputada Carla Zambelli 

(PSL) confirmou que estará 
em Rio Preto nos dias 14 e 
15 de outubro para declarar 
apoio ao candidato a pre-
feito Paulo Bassan (PRTB). 
Mesmo o seu partido tendo 
o candidato Marco Casale, a 
parlamentar optou em apoiar 
Bassan justificando que ele 
é a melhor opção. “Conheço 
o Paulo (Bassan), com quem 
tenho amizade e sei do seu 
caráter honesto”, frisou. O 
candidato Bassan, diz ela, 
tem vontade, coragem e 
firmeza que, se eleito, irá 
fazer um bom governo. “Sem 
dúvida, é o candidato ideal”, 
concluiu.

Prefeitura apresenta 
arborização do Calçadão

A Prefeitura concluiu a 
elaboração do projeto de arbo-
rização do Calçadão Rio Preto.  
O Plano de transformação é a 
última etapa da revitalização do 
centro, e prevê a ampliação da 
arborização urbana da região, 
com o plantio de 121 árvores.

Um estudo realizado por 
técnicos da Prefeitura plane-
jou a distribuição das novas 
árvores em todo o quadrilátero 
central, compreendendo as 
ruas Bernardino de Campos, 
General Glicério, Tiradentes 
e Siqueira Campos. Para a 
elaboração do projeto técnico, 
engenheiros agrônomos, civis,  
arquitetos e biólogos levaram 
em consideração, diversos 
aspectos para locar as árvo-
res, como presença de fiação 
aérea e subterrânea, ilumina-
ção pública, postes, recuos e 
acessibilidade.  

Calçadão florido - Serão 
plantadas espécies exóticas 
e nativas da região, de porte 
pequeno e grande, com pre-
domínio de árvore com floração 
abundante: 23 escova-de-gar-
rafa (Callistemon rigidus), 36 
lofantera amazônica (Lophan-
thera lactescens), 16 pau-ci-
garra (Senna multijuga), 32 
pau-cigarra folha fina (Senna 
multijuga - subsp. multijuga 
var. verrucosa), 10 pau-mulato 
(Calycophyllum spruceanum) e 
quatro resedá-anã (Lagerstroe-
mia-indica). Das seis espécies, 

quatro são nativas e duas exóti-
cas; 94 árvores plantadas serão 
de espécies nativas e apenas 
27 exóticas.

Serão adquiridas para o 
plantio, mudas já bastante de-
senvolvidas com altura de 2m a 
2,5m, visando um crescimento 
mais rápido. Todos os plantios 
serão feitos em espaços plane-
jados para o desenvolvimento 
adequado da planta, garantindo 
área de absorção de água e 
evitando que o crescimento das 
raízes danifiquem o piso e/ou 
calçamento de concreto.  

Corredor arbóreo - A lateral 
da Catedral, por exemplo, vai 
ganhar um corredor arbóreo que 
além de trazer sombra e melho-
rar o microclima, vai embelezar 
o centro com cores durante as 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

PREVENÇÃO

Vereador quer vistoria em 
prateleiras de hipermercados

O vereador Jean Dornelas 
(MDB) encaminhou requeri-
mento ao prefeito Edinho Araújo 
(MDB) para que os órgãos 
competentes da Prefeitura de 
Rio Preto realizem vistorias nas 
prateleiras dos supermercados 
atacadistas da cidade.

O emedebista salienta que 
a precaução surgiu após o 
incidente ocorrido no último 
dia 2 de outubro em uma rede 
em São Luiz, no Estado do 
Maranhão, onde houve o desa-
bamento de cinco prateleiras 
que resultou na morte de uma 
pessoa e dezenas de pessoas 
feridas.

Na sua justificativa o parla-
mentar salienta que segundo 
as reportagens feitas pelos 
meios de comunicação, consta 
que a estrutura das prateleiras 
encontra-se instáveis, devido 
ao remanejo das prateleiras de 
lugar sem o devido cuidado.

Sérgio SAMPAIO

Novotec tem 23 mil vagas no Estado
O governo do Estado de 

São Paulo vai oferecer em 
2021 mais 23.040 vagas 
para os cursos oferecidos pelo 
Novatec Integrado ao todo 
serão oferecidos 9 cursos es-
palhados em 241 municípios 
paulistas.

Segundo Patrícia Ellen, 
secretária de Desenvolvimen-
to Econômico do Estado, as 
aulas do curso técnico serão 
ministradas dentro das escolas 
estaduais em conjunto com 
as aulas formais. Ela lembra 
que diferente de outros cursos 
técnicos oferecidos pelo Esta-
do por meio do Centro Paula 
Souza – no Novatec não será 
necessário ter o Vestibulinho 
de seleção.

Laura Laganá, superinten-
dente do Centro Paula Souza, 
podem se matricular para fazer 

os cursos todos os alunos do 
9º ano do ensino fundamental 
das redes: estadual, municipais 
e privadas.

Inscrições: para os alunos 
da rede pública as inscrições 
são tiveram início no último dia 

possíveis: presencialmente na 
escola, pelo app Minha Escola 
SP ou pelo site da Secretaria 
Digital Escolar (SED) da Seduc.

Rio Preto – são duas esco-
las que fazem parte do Novotec 
ambos trazem o mesmo curso 
Informática para Internet nas 
escolas estaduais: Alberto 
Andaló e Antônio de Barros 
Serra a primeira com curso no 
período da manhã e a segunda 
à tarde.

José Bonifácio – curso de 
Desenvolvimento de Sistemas 
no período da manhã na Es-
cola Estadual Pedro Brandão 
dos Reis.

Nova Granada – a Escola 
Estadual Francisco Marques 
Pinto oferece dois cursos do 
Novatec: Informática para In-
ternet e Administração, ambas 
no período da manhã.

Sérgio SAMPAIO

6 e se encerram no dia 16 de 
outubro e podem fazer a opção 
quando forem fazer sua rema-
trícula, por sua vez os alunos 
provenientes do setor privado 
podem se inscrever de 16 a 30 
de outubro. São 3 caminhos 

CURSOS

+ 121 ÁRVORES

Escola Antonio Barros integra programa em Rio Preto

floradas.
Bolsões para os plantios 

também foram planejados en-
tre vagas de estacionamentos, 
para compor a nova paisagem 
que deve receber também 
novos equipamentos urbanos 
modernos como bancos, lixeiras 
e bicicletários.  

Projeto e execução - O pro-
jeto de arborização do Calçadão 
foi amplamente discutido entre 
as secretarias de Planejamento, 
Trânsito, Desenvolvimento Eco-
nômico, Obras, Serviços Gerais, 
Empresa Municipal de Urbanis-
mo e Meio Ambiente e Urbanis-
mo. Após sua elaboração, foi 
apresentado ao Prefeito Edinho 
Araújo e aprovado. Os preparos 
dos berços e aquisição das 
mudas já estão em andamento. 
O plantio será iniciado com o 

Parte do projeto de arborização do calçadão na região central

retorno do período chuvoso. 

Plantio realizado - O Plano 
de transformação planejada 
para arborização do Calçadão 
já teve início com uma primeira 
etapa de plantios, em setem-
bro.

As praças Rui Barbosa e 
Dom José Marcondes rece-
beram 31 mudas de árvo-
res, sendo estas: ipês rosas 
(Handroanthus heptaphyllus) e 
amarelos (Handroanthus ser-
ratifolius), cássia rosa (Cassia 
grandis) e pau-formiga (Triplaris 
americana) com o intuito de se 
formar ali uma “pulmão verde” 
e amenizar os efeitos da ilha de 
calor, que se forma na região 
central da cidade. Novas mudas 
ainda serão plantadas também 
nas praças.

Divulgação

Cláudio LAHOS

Sérgio SAMPAIO

Vereador pede que prefeitura fiscalize e vistorie pratelerias em hipermercados
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Homem é executado tiros em mercado
Um homem de 26 anos foi 

executado a tiros na manhã 
desta quarta-feira (7) dentro 
de um mercado, localizado na 
avenida Comendador Arnaldo 
Luiz Martinelli, Residencial 
Nato Vetorasso, zona norte de 
Rio Preto. Rafael Henrique de 
Vito não resistiu aos ferimen-
tos e morreu no local.

O crime teria sido moti-
vado por ciúmes. A mulher 
da vítima, Camila de Freitas, 
40 anos, contou que Rafael 
começou a trabalhar em uma 
obra nesta terça-feira (6) e 
um vizinho passou a encará-
-lo, alegando que ele estava 
olhando para a mulher dele. 
“Ele comentou comigo ontem 
que estava no serviço e o 
rapaz ficou encarando ele, foi 
de frente e, ele falou porque 
você está me encarando, eu 
nem te conheço e continuou 
trabalhando”, disse.

Ainda de acordo com Cami-
la, nesta manhã Rafael saiu de 
casa para trabalhar e, na porta 
do mercado, o autor dos dispa-
ros foi tirar satisfação com ele. 
“Acho que ele seguiu o Rafael 
e hoje eles discutiram. Rafael 
disse que não estava olhando 
para a mulher dele e que não ia 
deixar de trabalhar porque havia 
começado ontem. Ele deixou o 
cara falando sozinho e entrou 
no mercado, cara entrou atrás 
dele correndo. Eles começaram 
a correr dentro do mercado, no 
balcão, ele começou a atirar”.

Imagens do circuito de se-
gurança mostram a vítima 
quando cai ao solo e, neste 
momento, é executada pelo cri-
minoso que faz vários disparos 
de arma de fogo. Foram pelo 
menos sete tiros. Em seguida, 
o bandido foge do local.

A Polícia Militar realiza bus-
cas para prender o bandido. 
Rafael deixou dois filhos, um 
menino, de 5 anos e uma me-
nina, de 4 anos.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Homem morre vítima 
de descarga elétrica

Valdecir Modesto de Oli-
veira, de 56 anos, morreu 
em Potirendaba na noite de 
terça-feira(6) em decorrência 
de choque elétrico. De acordo 
com informações da Polícia 
Civil a vítima ficou desacordada 
e o corpo apresentava sinais de 
queimaduras. 

Segundo informações dos 
familiares o incêndio foi no 
galpão

da propriedade rural onde 
residem, no bairro Cana do 
Reino. 

A vítima tentou apagar as 

chamas, mas quando jogou 
água, acidentalmente recebeu 
a descarga elétrica.

Ele foi socorrido e levado 
para o hospital de Potirenda-
ba. O médico plantonista não 
localizou sinais da entrada e 
saída da descarga elétrica. A 
vítima não resistiu à gravidade 
dos ferimentos e morreu no 
hospital. 

O corpo de Valdecir foi 
encaminhado para o Instituto 
Médico Legal (IML) de Rio Pre-
to para ser realizado o exame 
necroscópico. 

As causas da morte serão 
investigadas pela Delegacia de 
Potirendaba. 

Janaína PEREIRA

SETE TIROS

POTIRENDABA MIRASSOL 

VIOLÊNCIA

Fogo atinge abrigo de 
animais abandonados

Uma queimada atingiu a 
chácara do Grupo Pamda (Prote-
tores & Associados Mirassolen-
ses em Defesa aos Animais) na 
tarde desta quarta-feira (7) em 
Mirassol. O local serve de abrigo 
para animais abandonados do 
município.

Segundo uma das coordena-

doras, o abrigo conta atualmen-
te com 42 animais. O incêndio 
teria se iniciado em um pasto 
próximo a chácara e avançado 
em direção ao local. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado para 
atender a ocorrência. De acordo 
com eles, foram enviados dois 
caminhões da corporação com 
seis homens, dois caminhões pi-
pas, além de retroescavadeiras.

Vinicius LIMA

Imagens de 
segurança 
registraram 
toda ação e a
execução de Rafael

LUZIA DA SILVA, faleceu aos 78 
anos de idade. Era viúva. Foi sepultada 
no dia 04/10/2020, às 15:00, saindo 
seu féretro do velório direto para o 
cemitério municipal de Talhado.

MARIA DE LOURDES FRANCHIN, 
faleceu aos 79 anos de idade. Era ca-
sada com o Sr. Nelson Sanson e deixa 
os fi lhos Marcelo, Márcio, Maria Patrí-
cia, Maria Fernanda, Nelson e Mauro. 
Foi sepultada no dia 06/10/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério da 
Ressurreição.

MIGUEL CARLOS DE SIQUEIRA, 
faleceu aos 61 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Terezinha Lour-
des de Grandi Siqueira e deixa os 
filhos Ricardo e Rafael (falecido). 
Foi sepultado no dia 06/10/2020, às 
15:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

NICACIO PAULINO DE MENEZES, 
faleceu aos 75 anos de idade. Era 
viúvo da Sra. Edina da Silva Moura 
de Menezes e deixa os fi lhos Cássia 
Magna e Janaína Mara. Foi sepultado 
no dia 04/10/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

NILDA MORSELLI DOS SANTOS, 
faleceu aos 93 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Oscar dos Santos. Foi se-
pultada no dia 04/10/2020, às 16:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília 
para o cemitério São João Batista.

OSVALDO PEDRO LEITE, faleceu 
aos 65 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Célia Aparecida Porto Leite 
e deixa os fi lhos Daniel, Rafael e Mica-
ela. Foi sepultado no dia 05/10/2020, 
às 14:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

RACHEL POUZA TOPDJIAN, 
faleceu aos 87 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Ohannes Topdjian e deixa 
os fi lhos Roberto, Marco Antonio e 
Maria Helena. Foi sepultada no dia 
06/10/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério da Ressurreição.

ROGÉRIO CORREIRA DE CAR-
VALHO, faleceu aos 51 anos de 
idade. Era divorciado da Sra. Adriana 
Gomes da Silva e deixa os fi lhos João 
Victor, Maria Isabel e Júlia Helena. 
Foi sepultado no dia 05/10/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório 
Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

ROSA DE SOUZA PINTO, faleceu 
aos 87 anos de idade. Era viúva do 
Sr. José Alves Pinto e deixa os fi lhos 
Sonia, João Carlos, Solange, Jesus, 
José Marcos, Marilene e Valter Luiz 
(falecido). Foi sepultada no dia 
05/10/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

SILVANIA RODRIGUES, faleceu 
aos 85 anos de idade. Era solteira. 
Foi sepultada no dia 06/10/2020, 
às 19:00, saindo seu féretro do 
velório da Ercília para o cemitério da 
Ressurreição.

VALDEVINO DIAS, faleceu aos 
88 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Jeronima de Paula Silva Dias 
e deixa os fi lhos Aparecida, Silvia, 
Marcelo e Aline. Foi sepultado no 
dia 06/10/2020, às 14:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

VENERANDA DE LOURENCI AL-
VES, faleceu aos 81 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Antonio Salviano 
Alves e deixa os fi lhos Lídia, Elias, 
Shirlei, Elizeu, Elizier e Elísio. Foi 
sepultada no dia 06/10/2020, às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
da Igreja Assembléia de Deus Novo 

  FALECIMENTOS
Tempo para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

AUGUSTO GARCIA SANT’ANA, 
faleceu aos 65 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Maria Luiza Ori-
ves Sant’Ana e deixa os fi lhos Lilian 
Mara e Renan Augusto. Foi sepultado 
no dia 07/10/2020, às 14:00, saindo 
seu féretro do velório Parque Jardim 
da Paz para o mesmo cemitério.

CLEONICE SISTO SOLERA, fale-
ceu aos 76 anos de idade. Era viúva 
do Sr. Rubens Bortoloto e deixa os 
fi lhos Lilian, Rubens e Paulo. Seu se-
pultamento será no dia 08/10/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do 
velório municipal de Palestina para 
o mesmo cemitério.

CLEUSA TERTULINO DE OLI-
VEIRA, faleceu aos 59 anos de 
idade. Era solteira e deixa a filha 
Andréia. Seu sepultamento será no 
dia 08/10/2020, às 08:00, saindo 
seu féretro do velório direto para o 
cemitério São João Batista.

IVONE FERNANDES LOPES, 
faleceu aos 86 anos de idade. Era 
divorciada do Sr. José Lopes e deixa 
a fi lha Elenice Pozzi. Seu sepulta-
mento será no dia 08/10/2020, às 
10:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

JOSÉ LUIS MARTINS, faleceu 
aos 60 anos de idade. Era solteiro e 
deixa o fi lho André. Foi sepultado no 
dia 07/10/2020, às 09:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

JOSÉ LUIZ BACARO, faleceu aos 
65 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Luzia Nazaré da Silva Bacaro 
e deixa os fi lhos Luiz Rodolfo e Leo-
nardo. Seu sepultamento será no dia 
08/10/2020, às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da 
Paz para o mesmo cemitério.

MARIA APARECIDA DA SILVA 
LIMA, faleceu aos 64 anos de idade. 
Era casada com o Sr. Cícero Francis-
co de Lima e deixa os fi lhos Tadeu, 
Franciele e Robson. Foi sepultado no 
dia 07/10/2020, às 13:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

MARIA DE BARROS FEGHALI, 
faleceu aos 93 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Antoine Feghali. Foi se-
pultada no dia 07/10/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério da Ressurreição.

MARIA GOMES PEREIRA RIMO-
LI, faleceu aos 92 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Petrônio Rimoli e deixa o 
fi lho José Ricardo. Foi sepultado no 
dia 07/10/2020, às 16:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

NATALINO BORTOLOTO, faleceu 
aos 77 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Aparecida José Bortoloto. 
Foi sepultado no dia 07/10/2020, às 
10:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ROBERTO LUIZ BISPO, faleceu 
aos 73 anos de idade. Era divorcia-
do da Sra. Mirlei Aparecida Batista 
Cossa e deixa os filhos Sonia e 
Juscinei. Seu sepultamento será no 
dia 08/10/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

VANIA APARECIDA ROBERTO DE 
OLIVEIRA, faleceu aos 56 anos de 
idade. Era casada com o Sr. Benedito 
Donizete de Oliveira e deixa as fi lhas 
Juliana e Mariana. Foi sepultada no 
dia 07/10/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

TIRO NA PERNA
Homem acusa irmão de 
tentativa de homicídio

Um homem de 37 anos foi 
ferido na perna por um tiro que 
teria sido disparado por seu 
irmão. A tentativa de homicídio 
aconteceu nesta terça-feira 
(7), em Rio Preto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a equi-
pe da Central de Flagrantes 
foi informada que havia um 
paciente na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Tangará 
com ferimento de arma de 
fogo. A vítima estava confusa e 
não conseguiu dialogar com os 
policiais, dizendo apenas que 
mora com o irmão, é solteiro 
e está desempregado.

O homem apresentava um 
ferimento de arma de fogo na 
parte frontal da coxa direita. 
Ele estava muito alterado 
e teve que ser amarrado à 
cama.

Ainda de acordo com o 
registro policial, a equipe de 
saúde informou à polícia que 
a vítima deu entrada na UPA 
levada pelo Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia), na tarde de terça-feira. 
Os atendentes do Samu te-
riam dito que a vítima contou 
que seu irmão havia lhe dado 
um tiro. Um dos enfermeiros, 
que participou dos primeiros 
socorros, informou que o ho-
mem tem histórico de atendi-
mento naquela unidade, com 
nível de consciência alterada 
por uso de álcool e drogas.

Em razão do ferimento, a 
vítima foi transferida para a 
Santa Casa, porém não corre 
risco de morte, de acordo com 
o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio e será 
investigado pelo 5° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Caso foi registrado na delegacia do município

Luiz Aranha/Gazeta do INTERIOR

JOVEM APREENDIDO

PM atende ocorrência e 
encontra armas de preso

Um adolescente de 17 anos 
foi apreendido após agredir e 
ameaçar matar um menino, de 
14 anos, na estância Jockey 
Club, em Rio Preto. O caso 
ocorreu na tarde desta terça-
-feira (6), em uma chácara, 
onde a vítima trabalha.

A Polícia Militar foi acionada 
e ao chegar na residência do 
menino ele contou que havia 
sido agredido com um golpe de 
gravata, sofrendo escoriações 
no pescoço. O agressor amea-
çou matar a vítima e sua família 
caso contasse que apanhou.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o menino disse 
à PM que o adolescente teria 
uma arma e drogas escondidas 
na chácara. No local, o agres-
sor negou e disse que apenas 
havia consumido um baseado 

de maconha. O suspeito alegou 
que estava na casa quando viu 
o menino espiando sua namo-
rada, então, saiu e o agrediu.

Ao revistar a casa, os po-
liciais encontraram, dentro de 
um guarda-roupa, uma caixa 
de papelão de arma de fogo 
contendo um porte de arma 
e uma licença de porte com 
data antiga, além de cartuchos 
íntegros e picotados, de cali-
bre 38 e outros, aparentando 
calibre 32.

O adolescente afirmou que o 
local é a casa de sua namorada 
e que ele não mora ali. Em rela-
ção aos cartuchos e documen-
tos, ele disse que pertencem ao 
sogro, que está preso.

Ele foi encaminhado para 
à Central de Flagrantes, onde 
permaneceu apreendido, aguar-
dando decisão da Vara da Infân-
cia e Juventude.

Tatiana PIRES

Mulher esfaqueia 
namorado nas costas 
e vai para “biqueira”

Um homem de 53 anos 
foi esfaqueado nas cos-
tas pela namorada nesta 
terça-feira (6), no bairro 
Jaguaré, em Rio Preto. A 
Polícia Militar foi acionada 
e localizou a mulher, de 40 
anos, cerca de 3 horas de-
pois do crime, na avenida 
Danilo Galeazzi, no João 
Paulo II. Ela contou aos 
policiais que havia trocado 
a faca por pedras de crack 
em uma “biqueira”, mas 
não indicou o local.

A vítima foi socorrida 
pelo Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência) e encaminhada 
para a Santa Casa, sem 
gravidade.

A mulher, que já é co-
nhecida dos meios poli-

ciais, confessou à PM que 
deu uma facada no namo-
rado, após uma discussão. 
Ela disse ainda que fugiu 
antes da chegada do so-
corro para evitar que fosse 
presa em flagrante.

Encaminhada à Central 
de Flagrantes, a mulher foi 
ouvida e liberada. A Polícia 
Civil constou no boletim de 
ocorrência que o hospital 
informou que a vítima não 
sofreu ferimento grave e 
o registro policial, dessa 
vez, foi de lesão corporal, 
diferentemente, do mo-
mento em que o homem 
foi esfaqueado, em que 
constou como tentativa de 
homicídio.

O caso será investigado 
pelo 3° Distrito Policial, 
que deverá determinar a 
tipificação correra do crime. 

Tatiana PIRES
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Nos últimos dias, senti na pele, ou melhor, na pele 
dos meus pacientes os problemas de saúde, em parti-
cular as alterações circulatórias, decorrentes das tem-
peraturas elevadas que estão castigando de maneira 
ininterrupta nossa população e nossa região.

Dois pacientes que atendi recentemente chamaram 
minha atenção devido a ansiedade e o sofrimento de-
monstrados durante a consulta, a gravidade do problema 
de saúde apresentado e a necessidade de intervenção 
médica imediata, até mesmo com tratamento cirúrgico 
de urgência. 

O primeiro paciente refere-se a uma mulher jovem, 
vendedora, que costuma utilizar o transporte público 
para locomover-se de sua casa até o local de trabalho. 
Aparentemente nervosa e com semblante fechado, ca-
minhou com dificuldade até meu consultório, mancando 
a perna esquerda. Durante a consulta, queixou-se de 
muita dor na perna, inchaço e dificuldade para andar. 
Sem antecedentes pessoais dignos de nota, relatou 
como única mudança importante em sua rotina o fato de 
ter perdido o transporte público e, por motivos pessoais, 
ter optado por caminhar de sua casa até a loja aonde 
trabalha, sob a temperatura de 41 graus.

Suando muito durante o trajeto e não referindo 
consumo de líquidos, chegou ao seu emprego e tra-
balhou normalmente. No final do expediente, sentiu a 
perna esquerda pesada e inchada. Não valorizou seus 
sintomas. Pegou carona com uma colega de trabalho 
e foi para casa. À noite, no mesmo dia, a dor na perna 
piorou, exigindo injeção analgésica e anti-inflamatória 
na farmácia para melhorar o quadro doloroso 

Dormiu com dificuldade e, logo cedo, faltou no traba-
lho para ser atendida em meu consultório. Diagnóstico: 
trombose venosa profunda extensa devido à desidrata-
ção com necessidade de tratamento imediato e risco 
elevado de embolia pulmonar. 

O segundo paciente refere-se a um jovem garoto, 
trabalhador, proveniente de família religiosa e amigo 
desde a infância, que sofre com as sessões de hemo-
diálise. Está na lista de espera para transplante renal, 
mas devido a pandemia ainda não conseguiu realizar 
seu tratamento. Geralmente sua pressão abaixa após 
a hemodiálise, mas, infelizmente, na última sexta feira, 
sua pressão caiu acima do normal, horas após a sessão 
de hemodiálise. A temperatura que atingia 40 graus 
exacerbou a fraqueza, o cansaço e sua pressão não 
resistiu. Resultado: trombose da fístula, que constitui 
um acesso para quem precisa realizar hemodiálise. 

A tristeza estampada em seu olhar pela perda do 
acesso era notável uma vez que a fístula representava 
uma forma de desintoxicação orgânica. Tentamos salvar 
a fístula, mas apesar da força de vontade do paciente e 
do esforço da equipe médica, não alcançamos o êxito 
esperado. Para oferecer um acesso que permitiria man-
ter as sessões de hemodiálise, optamos por instituir um 
novo cateter venoso.  

Na maioria das vezes, a correria do dia a dia não per-
mite que tenhamos atenção adequada à nossa saúde. 
Sentimos os efeitos do calor excessivo e com o intuito 
de amenizá-los ligamos o ar condicionado e vestimos 
roupas mais arejadas, entretanto, estas medidas não 
são suficientes para controlar os efeitos da temperatura 
elevada em nosso organismo.

Sintomas como dores nas pernas, inchaço, dor no 
peito, fraqueza e queda de pressão devem ser valori-
zados. O atendimento médico deve ser uma prioridade 
neste período quente, uma vez que o calor excessivo 
predispõe a trombose e a fenômenos embólicos em 
nossa circulação.

O cirurgião vascular é o profissional ideal para ajudá-
-lo neste período de estiagem. Mantenha-se hidratado 
e procure-o! A trombose venosa decorrente das altas 
temperaturas pode evoluir com complicações indeseja-
das caso não diagnosticada e tratada adequadamente.

Se houver dúvidas, consulte meu site (www.drsthe-
fanovascular.com.br) e mantenha-se informado sobre 
importantes aspectos associados a saúde vascular.

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)

Atenção: calor excessivo 
prejudica circulação

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULARESTADUAL

Alunos mantêm distanciamento social em retorno ás aulas

Escola recebe 7 alunos 
no retorno das aulas

Somente sete estudantes 
da escola estadual Deputado 
Bady Bassitt compareceram 
ao primeiro dia de retomada 
das aulas presenciais, nesta 
quarta-feira (7). De acordo 
com a diretoria da escola, a 
expectativa era de receber 40 
alunos, já que esse foi o nú-
mero de pais que responderam 
que desejavam que seus filhos 
retornassem à escola e assi-
naram o termo de anuência. 
A unidade de ensino, que fica 
no bairro Anchieta, tem 318 
alunos matriculados.

O novo normal nas salas 
de aula evidenciam as mu-
danças que toda a sociedade 
tem enfrentado. Os corredores  
estavam vazios, nas salas de 
aula estudantes amntendo o 
distanciamento social, com a 
indicação das carteiras que 
poderiam ou não ser ocupadas. 
Uso obrigatório de máscaras e 
marcação de solo em todo o 
prédio para orientar funcioná-
rios e estudantes em relação 
ao distanciamento social. Para 
entrar na escola, os estudantes 
passam por um tapete sani-
tizante, é realizada a aferição 
de temperatura e um totem foi 
instalado para a higienização 
das mãos com álcool em gel.

O cenário é diferente, mas a 
vontade de ensinar e aprender 
estão ainda mais evidentes. 
“O distanciamento ainda é 
nosso melhor remédio contra a 
doença. Mas estou muito feliz 
de retornar à sala de aula. Nós 
nos adaptamos para oferecer 
um ensino remoto, por meio 
de whatsapp e criamos um site. 
Mas sou tradicional e ainda 

Tatiana PIRES 
redacao@dhoje.com.br

Hemocentro alerta para 
estoque baixo de plaquetas

O Hemocentro de Rio Preto 
está com o estoque de pla-
quetas abaixo do nível ideal. 
A doação é importante, pois 
beneficia os pacientes subme-
tidos a transplante de medula 
óssea, cirurgias cardíacas, 
vítimas de trauma, em trata-
mento de leucemias e outros 
cânceres.

salvando vidas”, afirmou.
O procedimento de coleta 

de plaquetas pode ser realizado 
pelo sangue obtido nas doações 
convencionais ou por meio de 
coleta por aférese. Este último 
procedimento utiliza uma má-
quina coletora, que separa os 
componentes do sangue por 
centrifugação, permitindo a 
coleta seletiva de um ou mais 
de hemocomponentes.

“O sangue é retirado da veia 
de um dos braços, como na do-
ação convencional. A diferença 
é que o sangue passa por um 
equipamento que retém parte 
das plaquetas e retorna para o 
doador. É um processo um pou-
co mais demorado, porém faz 
uma grande diferença”, explicou 
Mariana Coltro, enfermeira su-
pervisora do Hemocentro.

Uma única doação por afé-
rese contém de seis a dez vezes 
mais plaquetas do que em uma 
doação tradicional. Um único 
doador pode, inclusive, benefi-
ciar dois pacientes quando for 
possível realizar a coleta dupla, 
sem aumentar muito o tempo 
de coleta. Um único doador 
pode realizar até duas doações 

Vinicius LIMA

por mês.
Pacientes com câncer ou 

que perderam muito sangue em 
acidentes, por exemplo, sofrem 
uma redução drástica no nível 
de plaquetas sanguíneo. Nesse 
caso, a transfusão de plaque-
tas pode ser fundamental no 
processo de recuperação. O or-
ganismo demora 48 horas para 
repor a quantidade de plaquetas 
retiradas na doação.

Quem pode doar  - Poderão 
doar plaquetas os voluntários 
que se enquadram no mesmo 
pré-requisito de doação de 
sangue. Ter disponibilidade de 
horário e também é necessário 
passar por uma avaliação no He-
mocentro com relação a acesso 
venoso e contagem mínima de 
componentes no sague.

Pessoas que estiverem gri-
padas ou com febre, diarreia, 
uso de anti-inflamatórios; que 
ingeriram bebida alcoólica no 
dia da doação e mulheres grá-
vidas ou até três meses após 
o parto não podem realizar a 
doação.

O agendamento pode ser 
feito pelo telefone (17) 3201-
5078.

Divulgação

DOE

Guilherme BATISTA

ALERTA

Rio Preto registra alta de internações por SRAG

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto registrou nesta 
quarta-feira (7) mais um 
aumento no número de 
internações por síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG). Até o momento são 
346 pacientes internados, 
sendo 130 na UTI e 216 na 
enfermaria. Vale ressaltar 
que com relação a UTI houve 
uma diminuição, já que na 
terça-feira (6) o número de 
leitos ocupados era de 131.

Durante o fim de sema-
na, o município até chegou 

a registrar uma queda nas 
internações, caindo de 323 
internações na sexta-feira 
(2) para 309 na segunda-
-feira (5). No entanto, a 
cidade já contabilizou dois 
aumentos seguidos desde 
então, com 333 pacientes 
internados na terça-feira (6) 
e 346 nesta quarta-feira (7). 
O aumento desde o início da 
semana é de 11,97%.

De acordo com a última 
atualização do Seade (Sis-
tema Estadual de Análise de 
Dados e Estatísticas) a taxa 
de ocupação em UTIs na re-
gião é de 60,1% e de enfer-

Vinicius LIMA

prefiro o giz e a lousa. O carinho, 
o contato humano faz a gente 
melhor”, disse o professor Mário 
Hermes, que ministra aulas de 
física e tecnologia e inovação.

A escola de tempo integral, 
que funcionava das 7 às 16 
horas, agora durante a pande-
mia, passou a funcionar das 8 
às 11h40. São quatro aulas por 
dia, lecionadas em três salas.

para Adriana, a escola tem 
um papel social importante na 
vida dos jovens. “Além do aca-
dêmico, a escola supre a escola 
supre as questões de socializa-
ção, do emocional e do convívio 
com os colegas. O contato com 
os amigos e também com os 
professores faz muita falta nessa 
faixa etária, da adolescência”.

Opcional - A Diretoria de 
Ensino de Rio Preto tem 10.312 
alunos matriculados no ensino 
médio das 35 escolas estaduais 
da cidade. O governo estadual 
autorizou, mas a retomada das 
aulas presenciais é opcional. A 
decisão levou em consideração 
as respostas aos questionários 
com pais de alunos e a própria 
preparação das escolas. Em 
todo o Estado, foram 904 es-
colas incluindo a de Rio Preto, 
totalizando 200 mil estudantes.

O ensino na modalidade EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) 
da escola Eleonor Carramona 
também deve retornar as aulas 
nesta terça à noite.

Na próxima quinta-feira (13) 

está prevista a retomada das 
aulas para os alunos da escola 
Pio X. “Não retornaram hoje 
(7) porque tinham algumas 
adequações para serem feitas 
ainda”, informou a substituta 
da dirigente regional de ensino, 
Adriana Aparecida Campanhola 
do Prado. As demais seguem 
sem data definida para o retorno 
às aulas.

Para as escolas que atendem 
alunos do ensino fundamental, a 
data prevista de retorno foi alte-
rada para o dia 3 de novembro. 
Porém, tanto o calendário de 
retomada presencial como a re-
alização de atividades de reforço 
nas escolas municipais, esta-
duais e privadas dependem da 
autorização de cada prefeitura.

Hemocentro pede ajuda a doadores de plaquetas

Alex PELICER

Doador há 30 anos, o ser-
vidor público Osvaldir Francisco 
Castro realizou o procedimento 
nesta quarta-feira (7). “Eu co-
mecei como doador de sangue, 
mas depois fui convidado a ser 
um doador de plaquetas tam-
bém. É um procedimento bem 
tranquilo, que leva apenas uma 
hora, um tempo bastante curto 
considerando que você está 

marias é de 50,6%. Para se 
manter na fase amarela do 
Plano São Paulo, a ocupação 
em UTIs deve permanecer 
abaixo de 75%.

A Saúde ainda confirmou 
seis óbitos por coronavírus, 
chegando a 637 óbitos des-
de o início da pandemia. 
Foram confirmados mais 134 
novos casos, sendo 33 por 
teste sorológico (infecção 
antiga) e 101 por RT- PCR 
(infecção recente). No total 
são 23.393 casos confirma-
dos, sendo que 2.355 foram 
em profissionais da saúde.

Mais 123 pacientes foram 

considerados curados, che-
gando ao total de 20.533. O 
coeficiente de incidência em 
Rio Preto é de 5.078 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Para se manter na 
fase amarela do 

Plano São Paulo, a 
ocupação em UTIs 
deve permanecer 

abaixo de 75%

“

”
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Roberto
 Toledo

NÃO BASTANDO AS CHICOTADAS QUE A VIDA ME DÁ, AGORA VEM ESSA 
PANDEMIA, PRA ME MOSTRAR QUE AINDA TENHO MUITO QUE APANHAR. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!
SHIZUO IGAMI, arquiteto, as-

sina o bonito projeto da loja Du-
prai, que em breve, inaugura no 
novo calçadão no centro de Rio 
Preto. Também será inaugurada 
a loja Duprai 2 na Zona Norte.

KATIA ROLLEMBERG ga-
nhou festinha dos fi lhos, irmãos 
para comemorar seus 63 anos 
com direito a docinhos, bolo e 
parabéns a você, na última se-
gunda-feira, dia 05.

GISELI MARCHIOTE, jorna-
lista, e Roberto Zanatta, apre-
sentador, estão comemorando 
11 anos de casamento cada vez 
mais apaixonados. Felicidades 
ao casalzinho.

MEUS PÉSAMES aos familia-
res da querida Lourdinha San-
son, que faleceu na terça-feira 
em Rio Preto. Ela esposa do 
engenheiro aposentado Nelson 
Sanson.

AMAURY JR.  Empresário, 
apresentador de TV e colunista 
social foi muito cumprimentado 
pelos amigos quando ganhou 
idade nova, dias atrás em São 
Paulo.  

LIDE NOROESTE Paulista 
realizou na última terça-feira, 
o 2º Innvation Meeting, com o 
tema “Inovação como força mo-
triz para aretomada econômica”. 
Os convidados para o encontro 
on-line foram Marcos Stefanini e 
Gil Giardelli.

 NOVO CANAL. Está mar-
cado para o próximo dia 13, o 
lançamento de um novo canal 
sobre investimentos e mercado 
fi nanceiro.

A BM&C NEWS será um canal 
totalmente isento e com participa-
ções dos principais especialistas 
do mercado. Se vocês quiserem 
acompanhar as informações 
sobre investimentos, em tempo 
real, não deixe de se inscrever 
no canal: www.youtube.com/c/
bmcnewstv.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Porta giratória
A chegada do Pix como forma 
de pagamentos instituída 
pelo Banco Central, revelou 
um assalto que os brasileiros 
sofrem há anos: TED ou DOC 
custam 6 centavos, mas os 
bancos cobram até 15 reais 
pela transferência.

DiáriodoBob
Analista de plantão. A divulgação dos resultados da primei-

ra pesquisa de intenção de votos com credibilidade, inclusive 
com o índice de rejeição dos PREFEITURAVEIS de Rio Preto, já 
esta sendo feita e tem como parceiros o DHOJE e a empresa 
pesquisadora FLS. Edson Paz, diretor presidente deste jornal 
contratou 3 pesquisas até o pleito com o objetivo de avaliar o 
desempenho de cada candidato que deseja ser o hospede diá-
rio do 8º andar do Paço Municipal. Nas ultimas eleições todas 
as pesquisas publicadas pelo DHOJE desenharam o resultado, 
inclusive os dois mais acirrados entre Marcelo Gonçalves contra 
Liberato Caboclo e depois, Valdomiro Lopes versus João Paulo 
Rillo. É só esperar pra ler! Sabatinados. A ACIRP já começou a 
ouvir os candidatos a prefeito de Rio Preto. Os primeiros sorteados 
foram Carlos Alexandre (PcdoB) e Celi Regina(PT). Uma dica: os 
candidatos não podem deixar de se preparar pra as respostas 
pra não passar vexame. A diretoria da entidade é formada por 
gestores conhecedores dos problemas de Rio Preto, na região, 
no Estado e do País. Não se esqueçam que respostas evasivas 
e ou palavras ao vento nem serão levadas em conta. Fazendo 
CAIXA. O governador João Doria quer retomar no primeiro se-
mestre do ano que vem a licitação de 22 aeroportos regionais de 
São Paulo, inclusive o de Rio Preto batizado com o nome do 
ex-vereador e ex-presidente do Sindicato dos Bancários Eriberto 
Manoel Reino. Peixe grande. O deputado federal Baleia Rossi, 
presidente do MDB e potencial futuro presidente da Câmara dos 
Deputados, esteve em Rio Preto para afiançar apoio aos candida-
tos de seu partido. Agora, os postulantes de outras agremiações 
reclamam das lideranças de seus grupos políticos que enviem 
representantes de peso para também mostrarem sua força por 
aqui. Exagero na dose. Carlos Arnaldo achou que apelar para 
a jocosidade em suas críticas ao prefeito Edinho Araújo daria 
certo, mas o tiro saiu pela culatra. Rapaz refinado, habituée dos 
altos círculos sociais, pegou mal os impropérios e piadas de mal 
gosto que tem feito circular. Pode não ter perdido votos, mas sua 
imagem foi arranhada. Viagem sem volta. A PEC da reeleição 
de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre já morreu e ninguém foi ao 
velório. Ponto e basta!

Tradição
Iluminar monumentos e prédios 
com luzes cor de rosa durante 
o mês do Outubro Rosa já 
virou tradição em todo mundo. 
Em Rio Preto não poderia ser 
diferente diante de uma causa 
tão nobre. A Unimed Rio Preto, 
por exemplo, iluminou todos 
os seus prédios na avenida 
Bady Bassitt, Clóvis Oger e 
Plaza Avenida Shopping. O 
objetivo é chamar atenção para 
a importância da descoberta do 
câncer de mama precocemente, 
o que possibi l i ta maiores 
chances de cura.

Solário Sunset
Tá chegando a Live mais 
esperada e romântica do ano 
Show Solário Sunset com a 
dupla Gian e Giovani neste 
sábado, dia 10 de outubro, 
as 16h30, pelo canal oficial 
do YouTube. Live em prol da 
Associação Renascer, Missão 
Guadalupe e Amigos da Hippo 
Inst i tuições que atendem 
crianças especiais e carentes. 
A Solário Piscina sorteará uma 
piscina para as pessoas que 
doarem mais de 10 reais.  

Muitas Flores
Deolanda Rodrigues e o filho Genésio realizam a partir desta 
sexta-feira até segunda-feira, feriado, Feira de Orquídeas com 
milhares de espécies à venda. É que Orquidário Rio Preto 
localizado na Vila Azul, comemora 20 anos de empresa.

henriforne@gmail.com

A ofi cial e advogada Cecília de Seta Buchdid e a fi lha 
Marina Buchdid Verdi, médica, em pose especial

Fique Sabendo....
Nesta quinta-feira, dia 08 de 
outubro, é dia de Depilação 
à Laser na Karina Estética, 
e aproveita para eliminar os 
pelinhos indesejáveis. Aproveita 
as ofertas. A requisitada Karina 
Souza, que atua há 16 anos 
em trabalho de Estét ica, 
além de cursar faculdade 
em nutrição, e tem técnicas 
que fazem o atendimento de 
Lasers. Remoção de Tatuagens 
Multicoloridas. Menor tempo 
de tratamento. Mais detalhes 
(17) 99181-4336.

Chegando o 
Abençoado
Manoel Carlos Pinoti e André 
Barrenha estão preparando a 
inauguração do seu Restaurante 
Abençoado Comida Caipira, 
na entrada de Eng. Schmitt. 
Serão três dias seguidos de 
atendimentos para almoço 
dias 10, 11 e 12 de outubro, 
das 10h30 às 17 horas, open 
food de comida caseira. Mais 
detalhes: 99111-9394.

SPOTlight

(17) 99181-4336

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)

Maria Ines Perez em almoço comemorativo no 
Village Santa Helena
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

       SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO

Fica o(a) senhor(a) conselheiro(a) convocado(a) para a 
reunião ordinária desse conselho, que acontecerá dia 
13.10.2020, terça-feira, às 08h30, de maneira remota usan-
do o aplicativo MEET.GOOGLE que pode ser baixado no 
app do celular. O convite para acessar a reunião será enca-
minhado por e-mail e disponibilizado no grupo do CMDCA no 
whatsapp.
Pautas:
I -  Abertura.
II-Aprovação das atas da reunião ordinária e da extraordiná-
ria do mês de setembro/2020.
III – Lei Aprovada – selo Destinação Solidária. 
IV - Canal do Youtube com os vídeos.
V- Devolutiva – ordinária de setembro - Apresentação das 
atividades desenvolvidas nos CREAS – Medidas – será 
apresentado pelo servidor Kleber Mascarenhas.
VI- Registros: curso ARPROM “Jovem Aprendiz, Noções 
Administrativas” e ESPRO.
VII- Apresentação projeto parceria CNPq e CMDCA (Ana 
Paula Polacchini).
VIII- Devolutivas comissões: 
a) Volta às aulas 
b) Acompanhamento Conselhos Tutelares
IX - Considerações dos representantes da educação a res-
peito do Ofício CMDCA-nº66-2020, endereçado ao Ministério 
Público da Vara da Infância " (Kleber – SME)
X - Informes:
a) Mudança provisória de endereço dos CAPS (Jane – SMS)
b) Movimento Vacina Brasil (Vacinação de Crianças e Ado-
lescentes (Jane-SMS)
c) Decreto 65127/2020 de 12/08/2020 que restringi as atri-
buições da DDM
d) Campanha nos Ônibus – Faça Bonito – Proteja Nossas 
Crianças e Adolescentes – (Camila – SEMAS);
e) Fundação Abrinq lança publicação sobre os cinco anos 
das ODS – (Camila SEMAS)
f) Implantação do SIPIA no Conselho Tutelar (Conselheiro 
Tutelar).
XI - Palavra Livre (Deverão os conselheiros e convidados 
antes do início desta pauta, passar os temas para Ademilson 
- CMDCA). Se houver imagem enviar por e-mail até às 14h 
do dia útil anterior à ordinária;
XII - Encerramento. 

DIRETORIA/CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUROMEDICA COM. E MANUT. EM EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CONTRATO PRE 0063/20
Considerando o previsto no TR do Pregão Eletrônico 
573/2019, no item 3.4. Considerando edital do processo 
licitatório quanto à qualifi cação técnica do licitante em seu 
Título VI, item 1.4, alíneas ”b.1”. Fica a contratada supra-
mencionada NOTIFICADA no prazo de 24 horas, contados 
do recebimento desta, a apresentar as solicitações da pasta, 
de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, es-
tando a contratada sujeita à aplicação das penalidades con-
tratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral 
do contrato. Concedemos o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
RESCISAO CONTRATUAL
CONTRATADA: WP DO SANTOS MERCANTIL DE VEICU-
LOS EIRELI
EMPENHOS 6638/20 E 6639/20
CONTRATADA: MEGG MOVEIS LTDA
EMPENHO 11583/20
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades 
dadas para a empresa para regularização das obrigações 
contratuais inclusive com a devida observância da ampla 
defesa e contraditório.  DECIDO: Com fundamento o art. 78, 
II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93, cc. com 

Cláus. 5ª, item 5.1 do instrumento contratual, RESCINDIR 
O CONTRATO de forma unilateral; Com fundamento no art. 
87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 
aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impe-
dimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 anos; Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, inciso V do contrato, aplicar 
MULTA de 30% do valor referente à Inexecução do empe-
nho em epígrafe. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para as empresas querendo apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR 
DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO NOS AUTOS 
DO PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, 
JUNTO À DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 16558/20
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
EMPENHO 12802/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
EPP
EMPENHO 17244/20
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S 
A
EMPENHO 16641/20
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
COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020199613 - Preg. Eletr 202/19 
Processo 11.897/2019 - ATA 0580/19
Interessada: Massas Alimentícias da Roz Ltda.
CNPJ: 51.377.935/0001-22
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da empre-
sa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos autos 
do processo, à disposição dos interessados, junto à Diretoria 
de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 420/18- Contrato: PRE/0174/18
Contratada: Mara Silvia Pezinato EPP
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2020
ATA Nº 0766/20
CONTRATADA: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPA-
MENTOS LABORATORIAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais, insumos, soluções e 
testes - Valores Unitários – Item 02 – R$26,90; Item 06 – 
R$21,85; Ietm 13 – R$15,00; Item 31 – R$38,00; Item 32 
– R$20,90; Item 33 – R$20,90; Item 34 – R$20,90; Item 35 
– R$37,00; Item 36 – R$0,09 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2020
ATA Nº 0767/20
CONTRATADA: TECNIK’S DO BRASIL EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de caixas bin - Valores Unitários 
– Item 01 – R$3,50; Item 03 – R$8,30; Item 04 – R$33,00 - 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 17149/2020
CONTRATO Nº: DPL/0064/20
CONTRATADA: CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE 
CARIMBOS LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de confecção de carimbos 

– SMA – Luís Roberto Thiesi- Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$2.119,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 350/2020 – Processo n.º 
12.977/2020
Objeto Registro de preços para aquisição de alimentos e be-
bidas para participantes dos eventos realizados pela Secre-
taria de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 22/09/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: COOPERATIVA DE TRABALHO EM  
PANIFICAÇÃO E AFINS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
COOPÃO (item 1) e EUNICE GARCIA DA SILVA ME (itens 2 
e 3). Não houve manifestação de intenção de recurso. A ínte-
gra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 243/2020 – Processo n.º 
12.167/2020
Objeto Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (achocolatado, açúcar, arroz e outros) para atendi-
mento das unidades escolares da rede municipal de ensino. 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 24/07/2020, sendo adjudica-
dos os itens às empresas declaradas vencedoras: MASSA 
ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA (itens 8, 9), MASTER FOOD 
RIO PRETO LTDA ME (itens 3, 4), NUTRICIONALE CO-
MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (itens 1, 2, 6, 7) e TONDO 
AS (item 10). Os itens 5 e 11 foram fracassados. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Anto-
nio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 325/2020 – Processo n.º 
12.819/2020
Objeto Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos para atender as ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
14/09/2020, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras: INTERLEB FARMACÊUTICA LTDA. (item 
8) e NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A (item 1). Os itens 2, 3, 4, 
5, 6, 9 e 10 foram desertos e o item 7 fracassado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Anto-
nio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 330/2020 – Processo n.º 
12.841/2020
Objeto Registro de preços para aquisição de canecas 
plásticas e lixeiras com pedal para atendimento as unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 25/09/2020, sendo adjudicados os itens às empresas de-
claradas vencedoras: JORGE KHURY ATACADISTA EIRELI 
(item 4), TERESINHA CAMARGO ME (item 1) e CARLOS 
EDUARDO PONTES VIALLE (item 2). Itens 03 e 05: Fracas-
sados. 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. – Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária Municipal de Educação.
AVISO
ESCLARECIMENTO e RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 401/2020, Processo 
13348/2020
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde.
Devido ao questionamento feito ao Edital, fi ca retifi cado as 
especifi cações constantes do Anexo I - Termo de Referência 
(elaborado pela S.M. Saúde); no Cap. VI ; item 1.4 (alíneas 
b;b.1 b.2) e no Cap. X, itens 2.2 e 2.2.3 do Edital. Será dis-
ponibilizado na nova versão  no sistema “Portal de Compras” 
link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos interes-
sados. Fica mantida a data de processamento do pregão 
da seguinte forma:  O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 22/10/2020, às 08h30min e abertura a partir das 
08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA DA RETOMADA DA SESSÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2020 – PROCESSO Nº 
12.840/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
limpeza e higiene. Secretaria Municipal de Trânsito, Trans-
portes e Segurança. Fica redesignada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 14/10/2020 às 
16:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA DA RETOMADA DA SESSÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 317/2020 – PROCESSO Nº 
12.773/2020 
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para os Centros De 
Referência De Assistência Social, Cadastro Único e entida-
des parceiras no atendimento das ações de proteção social. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica redesignada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 14/10/2020 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 348/2020 – PROCESSO Nº 12.975/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas de latex 
para a Gerencia de Suprimentos da Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 09/10/2020 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 327/2020 – PROCESSO Nº 12.829/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas indus-
trializadas para atender Ações Judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 09/10/2020 às 08:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
306/2020 – PROCESSO Nº 12.699/2020 
Objeto: Contratação de empresa para postos de serviços 
de eletricista, encanador, jardineiro, pintor, pedreiro, ser-
ralheiro, serviços gerais e trabalhador de manutenção de 
edifi cações. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 09/10/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 379/2020, PROCESSO 13.165/2020, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviço de con-
fecção e fornecimento de gradil metálico eletro-fundido para 
fechamento de praças – Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico e Negócios de Turismo. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 23/10/2020, 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
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° 403/2020, PROCESSO 13.391/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais elétricos 
necessários para manutenção e conservação dos locais 
sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
22/10/2020, 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

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 
MÓVEIS 

Município de São Jose do Rio Preto, CNPJ nº 
46.588.950/0001-80 - CEDENTE, e de outro lado a EM-
PRESA MUNICIPAL DE URBANISMO - EMURB, empresa 
pública de São José do Rio Preto - CESSIONÁRIA, fi rmam o 
presente Termo de Cessão de Bens Móveis a Título Gratuito, 
com fulcro no art. 112 da Lei Orgânica do Município, cujo 
objeto do presente instrumento é a cessão dos bens móveis 
veículos da frota municipal, a partir de 01/10/2020, no estado 
em que se encontram.
CEDENTE - MUNICÍPIO
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
CESSIONÁRIA -EMURB
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
PRESIDENTE DA EMURB

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS nº 06/2020 – PROC. nº 65/2020 
Objeto: Acompanhamento, Inspeção, Ensaios, Testes, Relatórios, Atestados e ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) de conformidade no processo de preparação e pintura de superfície de 12 
(doze) reservatórios metálicos apoiados, sendo 11 (onze) procedimentos externos e 02 (dois) 
procedimentos internos, no município de São José do Rio Preto - SP. 
As empresas CAUNETTO SUPORTE EM ENGENHARIA LTDA e QUALYEND TESTES, CONTROLES E 
TREINAMENTOS LTDA entregaram seus envelopes dentro do prazo legal. Foram abertos os envelopes de 
habilitação e a sessão foi encerrada para análise da documentação. Após o julgamento, a Comissão 
designará a data da sessão de abertura dos envelopes das propostas comerciais.  
S. J. Do Rio Preto, 07.10.2020 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da C.L. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 49/2020, Processo SICOM 
3282/2020 objetivando a Aquisição de 20.000 hidrômetros velocimétricos unijato, Ø3/4”, transmissão 
magnética, vazão máxima 1,5m3/h, vazão nominal 0,75m3/h, vazão de transição 60l/h, vazão mínima 
15l/h, classe metrológica B, comprimento sem conexões 115 mm, cúpula de vidro. Prazo de entrega: 
6 meses, conforme cronograma. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22.10.2020, 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, 02.10.2020 – Ruy Dias Sampaio – Gerente Comercial e de Relações com o Usuário. 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO 
CONTRATO nº 40/2016 – DISPENSA nº 08/2016 – PROC. nº 112/2016 
Contratada: ROSANA BERNARDES DE OLIVEIRA. 
Objeto: Prorrogação do contrato referente à contratação para locação de Imóvel, Rua Francisco Palmieri, 
35 – Jardim dos Seixas. 
Data da assinatura: 07.10.2020 Valor total: R$ 25.200,00. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. 
# CREDOR Nº 732734 – Licitamais Tecnologia da Informação Eireli 
Valor: R$ 107.880,00 
Motivo: Devido a pandemia do Covid-19, empresa apresenta prejuízos no fluxo de caixa.  
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
São José do Rio Preto, 07 de outubro de 2020. 
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Junior – Superintendente 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, tendo 
em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel cadastrado foi 
constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 10, do 
Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 
(trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE (Poupatempo ou 
Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado 
será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadastro Usuário Auto de 
Infração Dispositivo Multa/prejuízo 

150942 Danilo Tosetto 11233/19 Art.10, inc I Multa R$ 2.079,00 
150942 Danilo Tosetto 11233/19 Art.10, inc I Retroativo R$ 832,25 
113323 Talita Paixão de Carvalho 9188/19 Art.10, inc I Multa R$ 2.079,00 

173734 Rogerio De Almeida 
Gonçalves 12507/20 Art.10, inc VIII Multa R$ 2.168,64 

139555 Juliana Dos Santos 
Marques 11601/19 Art.10, inc VII Multa R$ 2.079,00 

 

 

64512 Belmira Maria de Souza 
Neris 10237/19 Art.10, inc VII Multa R$ 2.079,00 

63892 Osmar Borges Da Silva 11532/20 Art.10, inc VII Multa R$ 722,88 
153317 Neuci Alves Modesto 6209/2017 Art.10, inc VIII Multa R$ 1.949,40 

Data de assinatura: 02.10.2020. Ruy Dias Sampaio – Gerente Comercial e de Relações com o Usuário. 
S. J. Rio Preto 07.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE. 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 08 de Outubro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADRIANO VEICULOS RIO PRETO EIRELI 02002/20 AIF-P-C 000230 
ALDERNANE MACHADO DA SILVA ME 01985/20 AIF-P-H 000072 
ALESSIO & SOUZA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 02001/20 AIF-P-C 000231 
ANA CAROLINA DE ABREU RAIA EIRELI 01988/20 AIF-L-C 000108 
AUTO POSTO MEDIANI PIRES LTDA 01982/20 AIF-P-A 000185 
CASA DE REPOUSO R J CASTELO RESIDENCIA ASSISTIDA PARA 
IDOSOS LTDA 01965/20 AIF-S-V 000063 

CLARICE VASQUES MALDONADO ALVARES ME 01984/20 AIF-P-A 000187 
DENILSON BILIATO PRESENTES 01957/20 AIF-P-A 000182 
E R DOS SANTOS OTICA ME 02089/20 AIF-P-H 000079 
FF MADEIRAS E FERRAGENS RIO PRETO LTDA ME 01971/20 AIF-L-C 000111 
FORTE AR2 FRANCHISING LTDA 01990/20 AIF-P-F 000091 
GUILHERME DE SOUZA GONCALVES 01967/20 AIF-A-N 000265 
IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 01983/20 AIF-P-A 000186 
INES DE SOUSA CAETANO 27693364870 01969/20 AIF-P-C 000228 
JOSE APARECIDO PICOLO & CIA LTDA EPP 01963/20 AIF-P-A 000176 
LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01964/20 AIF-P-C 000225 
LOTERICA BELVEDERE RIO PRETO EIRELI ME 01986/20 AIF-P-A 000189 
LUZIA SOLANGE REGOVICH 01968/20 AIF-P-C 000227 
MAIS QUE VERDE PAISAGISMO EIRELI ME 01960/20 AIF-P-A 000179 
MARCIO FERREIRA TSUCHIKIRI ME 01972/20 AIF-P-H 000071 
NATALINO PEREIRA DOS SANTOS 06397340813 01970/20 AIF-P-C 000229 
NATHALIA FERREIRA NEVES 01958/20 AIF-P-A 000181 
NBM LOTERICAS LTDA 01987/20 AIF-P-A 000188 
P H COLCHÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME 01959/20 AIF-P-A 000180 
R J RESIDENCIA ASSISTIDA PARA IDOSOS LTDA 01973/20 AIF-S-F 0000121 
RENEN NICOLAU TRINCA 40672125854 01961/20 AIF-P-A 000178 
RIO PRETO ACADEMIA DE GINASTICA E ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS LTDA 01979/20 AIF-P-C 000226 

RODRIGO DE SOUZA LIMA 01989/20 AIF-S-V 000064 
SNICKER COMERCIO DE CALCADOS LTDA 01966/20 AIF-A-M 00272 
SUPERMERCADO AMERICA RIO PRETO ME 01980/20 AIF-P-C 000232 
VALDIRENE BACCO 05747521888 01981/20 AIF-A-N 000266 
WERIC SUZINI 01978/20 AIF-A-S 000104 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do 
Processo Licitatório nº 092/2020, Pregão Presencial nº 084/2020, Ata de Registro de Preço nº 035/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A 
presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para futuras aquisições medicamentos e produtos veterinários destinados ao Canil Municipal 
de Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
04 de novembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 08/10/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no 
site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 07/10/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

 

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

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 22 de Outubro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Balsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 08:30 horas, e sua abertura se dará as 09:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

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

                           

São José do Rio Preto - SP, 07 de Outubro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
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A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vo-
tação APROVADOS na 34ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 06 de outubro de 2020.
Ver. Anderson Branco
01. 1234/20: Para intensifi car o Policiamento Ostensivo 
nos arredores do condomínio de prédios MRV “Rio Porteño”, 
localizado na Avenida Atílio Capello, nº 800 – bairro Vila Cle-
mentina, para inibir a incidência de práticas abuso sexual, 
tendo em vista a denúncia de estupro já realizada referente 
ao local;

Ver.ª Cláudia De Giuli 
02. 1236/20: à Justiça Eleitoral, visando ao cumpri-
mento da Lei Nº 13.061, de 07 de dezembro do 2018, 
regulamentada pelo Decreto Nº 18.465, de 6 de dezembro 
de 2019, assim como o repasse de informações aos can-
didatos, partidos políticos e coligações de São José do Rio 
Preto sobre a proibição de fogos de artifi cio barulhentos no 
município de São José do Rio Preto;

Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto
03. 1228/20: para que sejam intensifi cadas ações de 
Polícia Judiciária, no sentido de identifi car os autores e elu-
cidar os furtos nas região do Bairro Jaguaré, Jardim do Bos-
que, João Paulo II, Bosque da Felicidade, Parque das Flores 
e adjacências, em especial os ocorridos na UPA Jaguará/
João Paulo II, prejudicando sobremaneira os atendimentos 
aos usuários daquela região;
04. 1229/20: de congratulações à Psicóloga Kátia Ricar-
di de Abreu, da Ego Clínica e Consultoria, pelo artigo “Sobre 
Compreender” publicado na Revista Bem-Estar;

Ver. Jorge Menezes 
05. 1225/20: de congratulações ao Dia da Guarda Civil 
Municipal;

Ver. José Carlos Marinho 
06. 1227/20: de congratulação com o “Centro Odontoló-
gico Doutor do Povo” por gerar empregos e com atendimen-
to à população com preços acessíveis;

Ver. Renato Pupo de Paula 
07. 1222/20: ao Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, Doutor João Agripino da Costa Dória Junior, para 
que estude a possibilidade de regionalização das etapas de 
realização dos concursos da Polícia Civil;
08.1223/20: de congratulações com o Dia da Polícia Civil do 

Estado de São Paulo, cuja data é comemorada anualmente 
em 30 de setembro.

Editais de
PROCLAMAS

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

1. GUILHERME AUGUSTO ALVES FRANCISCO e 
LAIS SANT’ANA CARDOSO, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
LUÍS FRANCISCO e de LAIDE NOVAES ALVES FRANCIS-
CO e ELA fi lha de GUEDES MARQUES CARDOSO e de 
LUCILEI ALVES SANT’ANA CARDOSO;

2. MATEUS FIALHO DE CARVALHO e ANA HELOISA 
MORALES TEDOKON, sendo ELE fi lho de HELIO FIALHO 
DE CARVALHO e de DEONICE DE FATIMA CARVALHO e 
ELA fi lha de JORGE TEDOKON e de HELENA MORALES 
TEDOKON;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/10/2020.
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