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PSL divide 
apoio a 

candidatos 
em Rio Preto

Cláudio LAHOS
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Cláudio LAHOS

RENEGOCIAÇÃO Caminhão da Caixa está em Rio Preto para renegociar dívidas de clientes; 
atendimento é na praça Dom José Marcondes e oferece até 90% de desconto.         Pág.A6

Permanência 
na fase amarela 
não se ganha 

no grito

Candidatos a prefeito de Rio Preto 
já acumulam R$ 1,6 mi em doações

DADOS DO TSE
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Viaduto próximo a Icém, na BR-153, com marcas da colisão

Uso de máscara vira agressão 
em academia de condomínio

Arquivo PESSOAL
Divulgação

Pág. A4

Os candidatos a prefeito de 
Rio Preto juntos já declararam 
à Justiça Eleitoral até está 
quarta-feira (14) um total de 
R$ 1.694.005,00 em doa-
ções recebidas de pessoas 
físicas ou verba partidária. 
A Coronel Helena lidera em 
volume recebido com R$ 750 

mil. Em segundo vem o candi-
dato à reeleição Edinho Araújo 
e em terceiro aparece Carlos 
Arnaldo, ambos declararam até 
agora terem recebido cerca de 
R$ 400 mil cada. Os dados es-
tão no site do TSE e relacionam 
valores dos dez candidatos a 
prefeito.            Pág. A3

Mirassol anuncia 
racionamento de água
A Sanessol, concessionária 

responsável pelos serviços de 
água e esgoto de Mirassol, 
anunciou que a partir desta 
quinta-feira (15), das 12h às 
22h, iniciará o sistema de ra-
cionamento na cidade. Neste 
primeiro momento, a medida 

impactará ao todo 13 bairros 
do município. São eles os 
bairros  Renascença, São José, 
San Diego, Centro, Fartura, 
Tedeschi, Santa Casa, Santa 
Cruz, Navarrete, Nossa Senho-
ra Aparecida, São Bernardo I, 
II e III.                     Pág. A2

Caminhão bate 
em viaduto e 

interdita trecho 
da BR-153

Acidente com um caminhão 
que bateu na pilastra de susten-
tação de um viaduto na terça-feira 
(13) acabou interditando parte da 
BR-153 próximo ao município de 
Icém, na divisa com Minas Gerais, 
e também o acesso a rodovia 
Armando Sales. Vistoriado por 
engenheiros do D.E.R, na manhã 
desta quarta-feira, a decisão 
foi manter viaduto interditado 
por tempo indeterminado.  
                                  Pág. A4

Professores e 
suas histórias 
de dedicação

Hoje, Dia do Professor, o jor-
nal DHOje traz histórias como 
de Maria Inês Baffi Nonato, 70, 
uma das professoras mais anti-
gas de Rio Preto em atividade. 
Ela dá aulas há mais de 30 anos 
e mesmo aposentada continua 
na sala de aula.         Pág.A5

Jacaré cai em grupo complicado 
na Copa Paulista, diz técnico

Venda de 
máscaras vira 
renda extra

Nas esquinas dos bairros 
e centro de Rio Preto, vende-
dores ambulantes enxergaram 
no enfrentamento à Covid-19 
uma oportunidade para vender 
o acessório essencial de pre-
venção da doença: máscaras 
de vários tipos.        Pág.A6Pág. A6

Maria Inês, professora

Ambulante vende máscaras
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SECA

Mirassol anuncia racionamento de 
água em 13 bairros a partir de hoje

A Sanessol, concessioná-
ria responsável serviços de 
água e esgoto de Mirassol, 
anunciou que a partir desta 
quinta-feira (15), das 12h 
às 22h, iniciará o sistema 
de racionamento na cidade. 
Neste primeiro momento, a 
medida impactará nos se-
guintes bairros: Renascença, 
São José, San Diego, Centro, 
Fartura, Tedeschi, Santa 
Casa, Santa Cruz, Navarrete, 
Nossa Senhora Aparecida, 
São Bernardo I, II e III.

De acordo com a Sanes-
sol, a decisão foi tomada 
devido ao aumento de 38% 
no consumo de águas nas 
duas primeiras semanas de 
outubro em relação ao mes-
mo período no ano passado, 
além das altas temperaturas 

que atingiram a região e 
pela falta de chuvas, fator 
responsável pela diminuição 
da capacidade de captação 
de água do rio São José dos 
Dourados.

“Fizemos, desde o início 
do período de estiagem, 
todas as manobras técnicas 
possíveis para tentar manter 
o abastecimento normaliza-
do, além da realização de 
campanhas educativas e in-
formativas sobre o uso cons-
ciente, no entanto, o consu-
mo não diminuiu. Temos nos 
reunido semanalmente com 
a Arsae (Agência Reguladora 
de Água e Esgoto de Miras-
sol) para acompanhar esse 
cenário e discutir as ações 
preventivas. É importante que 
os moradores de Mirassol en-
tendam que nesse momento 
o racionamento atingirá so-
mente esses bairros, mas a 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

urgência de economizar água 
estende-se para a cidade in-
teira já que a seca começou a 
afetar o nível dos poços, cau-
sando uma sobrecarga nos 
equipamentos de captação”, 
afirmou o diretor operacional 
da Sanessol, Andre Squissato 
Scanavini.

A concessionária ressalta 
ainda que o monitoramento 
da represa de captação e 
dos níveis dos reservatórios 
continuará sendo realizado 
diariamente. Qualquer me-
lhora, em função de chuvas 
ou da diminuição do consu-
mo, o racionamento poderá 
ser revisto.

Para mais informações, 
os clientes podem entrar 
em contato pelos canais de 
atendimento ao cliente (17) 
99641-3259 (WhatsApp) e 
0800-7740195 (24 horas 
por dia).

Ricardo BONI

Represa do rio São José dos Dourados, principal manancial de abastecimento de 
Mirassol quase seca

CPFL flagra 686 “gatos” no 
fornecimento de energia este ano
A CPFL intensificou as fiscali-

zações e operações de combate 
a fraudes e furtos de energia 
e na região de Rio Preto, no 
primeiro semestre deste ano, 
conseguiu regularizar 1.333 
situações irregulares e recuperar 
6,1 GWh de energia. Apenas 
no município de Rio Preto fo-
ram flagradas 686 casos de 
irregularidades em relógios de 
força dentre 3.750 inspeções 
realizadas.

O volume, que já correspon-
de a cerca de 74,1% do total 
recuperado durante 2019, seria 
suficiente para abastecer 3.441 
residências durante um ano.

Entre os municípios da re-
gião, Rio Preto registrou 2,9 mil 
MWh recuperados, ficando em 
primeiro lugar. José Bonifácio 
ocupa a segunda posição com 
523 MWh. Mirassol é a terceira 
da lista com 518 MWh, en-
quanto Tanabi, com 360 MWh, 
seguida por Palestina, com 187 
MWh fecham o ranking.

Geral -  No primeiro semes-
tre de 2020, após quase 140 
mil inspeções realizadas, a re-
cuperação de energia em toda a 
área de atuação da distribuidora 

foi de 101 GWh, o que abastece-
ria 675.912 residências por um 
mês. Esse total já corresponde 
a 72,8% do volume recuperado 
durante 2019. Rio preto está 
entre as dez cidades com maior 
recuperação de energia entre 
janeiro e junho.

O município aparece em 

sexto no ranking, que é liderado 
por Campinas. Nas primeiras 
posições ainda estão Ribeirão 
Preto, Bauru, Sumaré e Piraci-
caba (veja gráfico). 

Em 2019, a distribuidora re-
cuperou 139,2 GWh de energia, 
suficiente para abastecer mais 
de 77 mil residências por ano. 

Da REDAÇÃO

APENAS RIO PRETO

Divulgação

Se essa energia recuperada for 
convertida em tarifa de venda 
de energia, representa cerca de 
R$ 91 milhões, dos quais parte 
desse valor volta para os cofres 
públicos em forma de impostos 
(ICMS e PIS/Cofins) que não 
foram pagos e serão revertidos 
para benefício da população.

FISCALIZAÇÃO
Procon notifica abuso 
de preços em Olímpia, 
Potirendaba e Tanabi
O Procon-SP segue fisca-

lizando estabelecimentos de 
todo Estado de São Paulo por 
aumentos injustificados no 
preços de alimentos e itens de 
cesta básica. No último balan-
ço divulgado, mais de 600 es-
tabelecimentos já haviam sido 
notificados. Mirassol, Olímpia 
e Potirendaba entraram para a 
lista de municípios com super-
mercados fiscalizados.

Em Olímpia foram oito es-
tabelecimentos notificados, 
com o maior valor encontrado 
para o arroz de R$ 29,99 e de 
R$ 8,99 para o óleo de soja. 
Em Potirendaba foram quatro 
estabelecimentos, com o arroz 
também custando R$ 29,99 
e óleo de soja a R$ 6,68. Já 
em Mirassol, foram oito su-
permercados fiscalizados pelo 
Procon-SP, mas os valores 
encontrados no município não 
foram divulgados.

São José do Rio Preto, Ta-
nabi e Monte Aprazível são ou-
tras cidades da região em que 
ocorreram as operações, mas 
elas não tiveram nenhum novo 
estabelecimento fiscalizado 
nas últimas duas semanas. Rio 
Preto teve 24 estabelecimen-
tos notificados, Monte Aprazí-
vel teve seis e Tanabi contou 
com quatro fiscalizações. O 
maior valor encontrado para 
o arroz foi em Tanabi, onde 
estava a R$ 33,99. Segundo 
o Procon, nesta fase da ope-

ração são atendidas apenas 
as denúncias feitas juntos aos 
Procons de cada município.

“Os supermercados notifi-
cados tem um prazo de sete 
dias para apresentar as notas 
fiscais de compra e venda 
dos últimos três meses dos 
itens. Com isso, será feita 
uma avaliação para determi-
nar se a margem de lucro do 
proprietário teve um aumento 
justificável. Caso isso ocorra, 
eles responderão a processos 
administrativos. É importante 
destacar que o preço alto de 
um determinado produto nem 
sempre é culpa do dono do 
supermercado, já que forne-
cedores podem ter elevado os 
preços”, afirmou Alexandre Ca-
valheiro, coordenador regional 
do Procon.

Ainda de acordo com o co-
ordenador não há informações 
sobre possíveis autuações após 
os supermercados apresentar 
as notas fiscais, pois os pro-
cessos ainda se encontram na 
fase análise da documentação 
enviada.

Rio-pretenses que desejam 
fazer algum tipo de denúncia 
podem entrar em contato pelo 
Whatsapp (17) 99627-0528. 
No Procon-SP as denúncias 
podem ser feitas via internet 
(www.procon.sp.gov.br), apli-
cativo – disponível para Android 
e iOS – ou via redes sociais; 
para as denúncias, marque @
proconsp, indicando o endere-
ço ou site do estabelecimento.

Vinicius LIMA

200 METROS

Avenida é parcialmente 
interditada até 2ª feira

A Secretaria de Trân-
sito, Transportes e Se-
gurança informou que 
um trecho de aproxima-
damente 200 metros da 
avenida Alfredo Antônio 
Oliveira permanecerá par-
cialmente interditado até 
a próxima segunda-feira, 
dia 19.

A interrupção no fluxo 

de veículo ocorrerá apenas 
para os motoristas e mo-
tociclistas que seguirem o 
sentido bairro.

O motivo é a substitui-
ção da rede elétrica para 
liberar o novo acesso à 
rotatória na esquina do 
Shopping Cidade Norte.

A obra é parte da cons-
trução do mini-terminal 
Norte, que atenderá o sis-
tema de transporte urbano.

Da REDAÇÃO

Desvio - Para quem 
segue pela Avenida Al-
fredo Antônio de Oliveira, 
a opção é desviar pelo 
Jardim Simões. Para isso 
é necessário virar à direita 
na rua Michel Jacob, que 
faz uma curva acentuada 
a esquerda; e seguir até a 
avenida Antônio Antunes 
Júnior (avenida do Linhão), 
virando a esquerda para 

retornar a Alfredo Antônio 
de Oliveira.

A orientação da Secre-
taria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança é para 
aqueles motoristas que 
puderem, utilizem a Antô-
nio Antunes Júnior desde 
a Ernani Pires Domingues 
para chegar a região dos 
bairros Santo Antônio, Jar-
dim Nunes, Duas Vendas e 
Setparque Avenida 2.

Cláudio LAHOS

Arroz continua sendo um dos produtos fiscalizados na blitz
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Sem grito
O governador João Dória (PSDB) divulga amanhã a nova clas-

sificação das regiões do estado no plano São Paulo de combate 
ao coronavírus. A decisão é com base na ciência na média da 
taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes da covid-19, 
número de novas internações no período e de mortes. Com base 
nos dados fornecidos pela equipe comandada pelo secretário 
da Saúde, Aldenis Borim (foto), a expectativa é que Rio Preto 
permaneça na fase amarela. O prefeito Edinho Araújo (MDB) não 
tem feito tratativas junto ao governador com o objetivo de evitar 
a regressão de fase, como fez o prefeito de Olímpia, Fernando 
Cunha (PSD), na semana passada, quando a cidade regrediu da 
fase amarela para a laranja juntamente com Barretos, sede da 
região. Se fosse uma decisão política, portanto, até dava para 
tentar ganhar no grito, mas como trata-se de uma questão de 
saúde pública, a ciência é quem manda.

Progredir
O objetivo de qualquer 

prefeito nesta fase de pan-
demia é que o município 
avance para a fase verde, 
quando é permitido a libera-
ção de atendimento por até 
12h diárias, com máximo 
de 60% da capacidade para 
todos os setores liberados. 
Agora, para atingir essa 
meta com mais rapidez, a 
população tem de colaborar 
e não é o que se vê em Rio 
Preto. Pessoas sem másca-
ras, sem distanciamento so-
cial e muitas aglomerações. 
Para muitos, a pandemia 
acabou! Isso é péssimo, 
porque a regressão de fase 
pode ser questão de dias…

Situação crítica
O superintendente do Semae, Nicanor Batista Júnior, disse 

ontem que a situação do abastecimento de água em Rio Preto 
pode ficar ainda mais crítico se não chover nos próximos dias. 
O Aquífero Bauru, que abastece 380 poços operados pela au-
tarquia, rebaixou muito neste período de estiagem. Esses poços 
são responsáveis pelo abastecimento de 50% da população de 
Rio Preto. “Se não chover nos próximos dias teremos uma situ-
ação muito crítica”, alerta Nicanor. A exemplo das medidas de 
segurança com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus, 
o abastecimento de água, neste período de estiagem, também 
exige a colaboração da população. Se continuar o desperdiço 
de água como se vê pela cidade, o preço a ser pago lá na frente 
poderá ser cruel. Ao abrir a torneira, portanto, cada usuário tem 
de pensar que cada gota conta.

Recurso
O deputado Itamar Bor-

ges (MDB) anunciou ontem 
a liberação de R$ 100 mil 
para a Apae de Mirassol. Se-
gundo o deputado, o recurso 
financeiro só foi possível gra-
ças a emenda apresentada 
por ele ao orçamento do 
governo do estado. “O recur-
so será aplicado na compra 
de equipamentos para a 
instalação de uma cozinha 
industrial e de um carro 
para a entidade”, revelou, 
acrescentando que a verba 
já está disponível. A Apae 
de Pereira Barreto também 
foi beneficiada com R$ 35 
mil, por meio de emenda 
apresentada pelo deputado.

Esclarecer
Neste período de cam-

panha eleitoral, é praxe 
candidatos postarem pes-
quisas falsas na internet 
com o objetivo de deses-
tabilizar o concorrente que 
está liderança a corrida 
eleitoral. Para esclarecer de 
forma precisa como está a 
intenção de voto do eleitor 
rio-pretense em relação aos 
10 candidatos a prefeito, o 
jornal DHoje publica son-
dagem amanhã, em par-
ceria com o FLS Pesquisa, 
Assessoria e Marketing. Nas 
últimas eleições, a pesquisa 
do instituto obteve 100% 
de êxito, portanto, pesquisa 
séria não adianta contestar.

Mais um
Se depender do apoio 

de deputados, o candidato 
a prefeito Paulo Bassan 
(PRTB) vai obter uma boa 
votação nas eleições no dia 
15 de novembro. O parla-
mentar Guiga Peixoto (PSL) 
anunciou ontem que tam-
bém vai apoiar o candidato 
bolsonarista. Os parlamen-
tares Capitão Tadeu e Carla 
Zambelli, ambos do PSL, já 
haviam declarado apoio ao 
candidato. Carla Zambelli 
e Guiga Peixoto, inclusive, 
informam ainda que estarão 
na próxima semana na cida-
de para oficializar o amparo 
ao candidato. Todos são 
bolsonaristas. A conferir!

Duro
Como não conseguiu 

aprovar a convocação do se-
cretário de Trânsito, Amaury 
Hernandes, para dar explica-
ções sobre possíveis irregu-
laridades na construção de 
sarjetões e também de cal-
çadas próximas as escolas, 
o presidente da CPI, Marco 
Rillo (PSOL), foi duro com 
os vereadores que votaram 
contra sua iniciativa. Rillo 
disse que eles falam muito 
em Deus, mas não cumprem 
a função como legislador. 
“A Câmara ficou de quatro”, 
reforçou o vereador Renato 
Pupo (PSDB). Se não tem 
nada irregular, proteção é 
desnecessária.

Chiar
A Coronel Helena (Repu-

blicanos) é a única candidata 
que não pode reclamar que 
não tem dinheiro para gastar 
na sua campanha na disputa 
pela Prefeitura de Rio Preto. 
Para tanto, a direção nacio-
nal do seu partido destinou 
R$ 750 mil, quantia con-
siderável para alavancar a 
sua candidatura. Enquanto 
isso, candidatos de siglas 
mais pobres raspam o tacho 
com o objetivo de confec-
cionar material simples de 
campanha, por exemplo, os 
conhecidos santinhos. Bem, 
cada um sabia que a grana 
era curta, agora não adianta 
chiar!  

Doações para candidatos a 
prefeito somam R$ 1,6 mi
Os candidatos a prefeito 

de Rio Preto juntos já decla-
raram à justiça eleitoral até 
está quarta-feira (14) um 
total de R$ 1.694.005,00 
em doações recebidas de 
pessoas físicas ou verba 
partidária.

Na liderança do ranking 
de recursos recebidos está 
a candidata coronel Helena 
da coligação “Mudança 
com Segurança” com a 
importância de R$ 750 mil 
valor que veio 100% do 
partido Republicanos.  

Em segundo lugar está 
o candidato a reeleição 
Edinho Araújo da coligação 
“Rio Preto Muito Mais” 
com R$ 405.005,00 de-
clarados – sendo que R$ 
400 mil vieram do partido 
Patriota – outros R$ 5,00 
veio de doação de pessoa 
física e R$ 5 mil do próprio 
candidato.

Em terceiro na l ista 
está à coligação “Rio Preto 
Pode Mais” do candidato 
Carlos Arnaldo com R$ 
401.550,00 – sendo que 
R$ 400 mil vêm do PDT 
e outros R$ 1.550,00 foi 
feito uma doação de pessoa 
física.

Recurso próprio – três 
candidatos tiveram até o 
momento declarados 100% 

de recursos próprios prove-
niente de doações de pes-
soas físicas ou dos próprios 
candidatos. Sendo um deles 
o partido Novo, Felipi Mar-
chesoni tendo disponível até 
o momento R$ 96.100,00 
– sendo R$ 94.100,00 mil 
de doações e R$ 2 mil do 
candidato.

Outro candidato que não 
recebeu recursos do partido 
foi o candidato Marco Rillo 
do Psol recebeu R$ 7 mil 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

EDUCAÇÃO

Estado vai distribuir chips de telefone

O governo do Estado de 
São Paulo vai distribuir 750 
mil chips telefones que se-
rão destinados a alunos e 
professores da rede esta-
dual de Ensino projeto que 
tem como objetivo garantir 
a conexão à internet para o 
ensino remoto e hídrico – e 
outras atividades pedagógi-
cas online.

Desta serão 500 mil alu-
nos que fazem parte do 
CADÚNICO e outros 250 mil 
professores com um investi-
mento de R$ 75 milhões em 
12 meses.

Receberão os chips alu-
nos do 8º e 9º anos do en-
sino fundamental e de todas 
as séries do ensino médio, 
todos beneficiados terão que 
fazer parte do CADÚNICO.

Entrega - A distribuição 
ocorrerá nas Diretorias de 
Ensino e escolas, entre os 
meses de novembro e de-
zembro.

Os professores terão aces-
so a 5 giga de internet no 
qual também terão acesso 
a ligações e mensagens de 
SMS – para os alunos será 
disponibilizado 3 giga mês.

Segundo Rossieli Soares, 
secretário estadual de Edu-
cação salienta que os chips 
possibilitarão o acesso aos 
demais aplicativos e sistemas 
que não utilizam dados patro-
cinados pelo Centro de Mí-
dias.  “Será uma importante 
ferramenta para buscarmos 
os estudantes que estão fora 
da escola, neste ano tão atí-
pico da COVID-19”, salientou 
Soares.

Evasão - Ao subsidiar o 
item para os professores, o 
Governo de São Paulo preten-
de colaborar com o processo 
de busca ativa dos alunos e 
minimizar a possibilidade de 
abandono e evasão escolar 
que podem ocorrer por conta 
do período da suspensão das 
aulas presenciais, devido à 
pandemia do coronavírus.

Da REDAÇÃO

Lideranças nacionais do PSL dividem apoio em Rio Preto

Lideranças nacionais do 
PSL vão caminhar por trilhas 
diferentes em Rio Preto neste 
primeiro turno das eleições 
municipais. O candidato a 
prefeito do próprio PSL, Mar-
co Casale recebe o apoio do 
senador por São Paulo Major 
Olímpio que cumpri agenda 
nesta quarta (14) e quinta 
(15) ao lado do candidato e 
de seus correligionários.

Por sua vez o também can-
didato a prefeito Paulo Bassan 
pelo PRTB na próxima semana 
recebe os deputados federais 
do PSL: Carla Zambelli e Guiga 
Peixoto vem a cidade no dia 
21 de outubro e participam da 
campanha de Bassan.

Sérgio SAMPAIO Divulgação

RACHADO

EM RIO PRETO

Lideres do PSL vêm à cidade, mas apoiam candidatos diferentes

de recursos provenientes de 
doações de pessoa física  e 
com o menor valor declarado 
de recursos até o momento 
Rogério Vinicius candidato 
do DC (Democracia Cristã) é 
outro que não teve repasse 
partidário – o valor declarado 
é de R$ 2.350,00 sendo R$ 
1.150,00 de doações de 
pessoa física e R$ 1.200,00 
do próprio candidato.

Com recursos declarados 
de R$ 32 mil a candidata 

Coronel Helena, Edinho Araújo e Carlos Arnaldo lideram em doações recebidas

Celi Regina do PT – teve R$ 
30 mil proveniente do parti-
do e outros R$ 2 mil vindos 
de doação de pessoa física.

Apenas três dos 10 can-
didatos a prefeito de Rio Pre-
to ainda não declararam os 
recursos que receberão para 
suas respectivas campanhas 
são eles: Carlos Alexandre 
do PC do B, Paulo Bassan 
do PRTB e Marco Casale 
da coligação “Rio Preto de 
Verdade”.

Divulgação

Divulgação

Estado vai distribuir 750 mil chips de telefone para 
professores e alunos
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Uso de máscara em condomínio de 
luxo vira briga e caso de polícia

Um engenheiro agrônomo 
de 42 anos foi agredido no fi-
nal da tarde desta quarta-feira 
(13), na academia do Village 
Damha I por outro morador 
do condomínio. O motivo seria 
que o engenheiro teria cha-
mado a atenção da mulher 
do agressor para a obrigato-
riedade do uso de máscara 
no local, como medida para 
evitar a proliferação do novo 
coronavírus.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, o desentendimento 
com a mulher ocorreu no 
último dia 7. Na ocasião, 
após o engenheiro pedir para 
que a moradora colocasse a 
máscara, ela teria dado risada 
e passou a tirar a proteção 
por várias vezes. O engenhei-
ro contou à Polícia Civil, que 
além de relatar o problema 
para a professora da aca-
demia, também chamou o 

segurança do condomínio em 
razão de a mulher se recusar a 
fazer o uso da máscara.

Nesta quarta, a vítima afir-
ma que estava praticando 
musculação, quando, repen-
tinamente, o marido da mora-
dora, que se recusou a usar a 
máscara, lhe agrediu com um 
soco nas costas. O homem 
ainda teria pegado um peso de 
10 quilos e partido para cima 
do engenheiro, que só não foi 
agredido novamente porque a 
mulher dele entrou na frente 
para defendê-lo, porém, ela 
foi ofendida.

O engenheiro contou ainda 
que o morador ficou chaman-
do-o para briga com o peso 
em mãos e disse: “Isso não vai 
ficar assim, vocês vão ver só”. 
Toda a confusão foi registrada 
pelas câmeras de segurança 
da academia.

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como le-
são corporal, ameaça e injúria 
e deverá ser encaminhado para 
o 3° Distrito Policial.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Gaiolas e aves apreendidas pela Polícia Ambiental em 
operação na região

Caminhão bate em viaduto e 
interdita BR-153 próximo a Icém

Acidente com um cami-
nhão que bateu na pilastra de 
sustentação de um viaduto na 
terça-feira (13) acabou interdi-
tando parte da BR 153 próximo 
ao município de Icém, na divisa 
com Minas Gerais, e também o 
acesso a rodovia Armando Sa-
les. Vistoriado por engenheiros 
do D.E.R (Departamento de Es-
tradas de Rodagem), na manhã 
desta quarta-feira, a decisão foi 
manter viaduto interditado por 
tempo indeterminado.

De acordo com as informa-
ções da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), por volta das 16h30, 
uma carreta com excesso de 
altura na carga bateu em uma 
viga de sustentação do viaduto. 
Serão estudadas quais medidas 
corretivas devem ser adotadas.

Em nota, a assessoria de 
imprensa da Triunfo Transbra-
siliana, concessionária que ad-

ministra a BR-153, informou que 
o retorno na SP-322 está sendo 
realizado da seguinte  maneira: 
no sentido sul, pela BR-153/MG, 
quilômetro 245 acesso secundá-
rio a Fronteira e no sentido norte, 
pela BR-153/SP, quilômetro 5, 
trevo de Icem. Já na BR-153, 
o retorno está sendo realizado 
no sentido sul, pela SP-322, no 
quilômetro 497, trevo de acesso 
a Icem e no sentido norte, pela 
SP-322, no quilômetro 504, 
trevo de acesso a Usina Nobre.

Devido as interdições e des-
vios, o tempo de viagem aumen-
tará até 15 minutos, em ambos 
sentidos.

A concessionária informou 
ainda que o tráfego perma-
necerá desviado, por tempo 
indeterminado, até que todas 
as avaliações de segurança 
sejam feitas. “Pedimos que os 
usuários reduzam a velocidade 
e redobrem a atenção ao pas-
sar pelo local, que encontra-se 
sinalizado” finaliza a nota.

Tatiana PIRES

Divulgação

NA ACADEMIA

DESVIO OBRIGATÓRIO VIOLÊNCIA

TRÁFICO

Vigilante é preso após 
bater e morder mulher

Um vigilante de 29 anos 
foi preso em flagrante após 
agredir a mulher, técnica em 
enfermagem, 30 anos, duran-
te a madrugada desta quarta-
-feira (14). O crime aconteceu 
no bairro Vila São Pedro, em 
Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
A Polícia Militar foi acionada e 
a vítima contou que foi agredi-
da com um soco, uma mordida 
no rosto e puxões de cabelo. 
Aos policiais, ela relatou que o 
marido a ameaçou de morte e 
ainda disse que iria agredi-la 

na frente do delegado, quando 
chegasse ao plantão policial.

A técnica em enfermagem 
afirmou que já foi agredida pelo 
marido em outras ocasiões 
e na Central de Flagrantes 
desejou representar criminal-
mente contra o agressor. Ela 
foi encaminhada para exame 
de corpo delito.

Questionado, o vigilante 
admitiu que agrediu a mulher. 
Ele foi preso em flagrante e o 
delegado plantonista represen-
tou pela conversão em prisão 
preventiva. O vigilante deverá 
responder pelos crimes de 
violência doméstica, ameaça 
e lesão corporal.

Tatiana PIRES

Viaduto danificado após colisão de caminhão

PM flagra menores 
vendendo drogas em 

praça de avenida

A Polícia Militar de Rio 
Preto apreendeu dois adoles-
centes, de 14 e 15 anos, por 
tráfico de drogas na região 
da praça Setorial, no final da 
tarde desta terça-feira (13).

Segundo o boletim de 
ocorrência, a PM fazia patru-
lhamento de rotina pela aveni-
da Philadelpho Gouveia Neto, 
quando suspeitou da atitude 
de três jovens, que estavam 
embaixo da passarela que 
atravessa a linha do trem na 
região do bairro Boa Vista, e 
decidiu abordá-los. Um deles 
conseguiu fugir e jogou dois 
objetos no chão. Os PMs 
constataram que eram duas 
porções de maconha e duas 
de crack.

Com o adolescente de 14 
anos, os policiais apreende-
ram R$ 110 e três porções 
de maconha. Ele também foi 
visto pelos policiais dispensa-
do 12 pedras de crack. Já com 
o adolescente de 15 anos, a 

PM encontroou cinco porções 
de maconha e mais R$ 30 em 
dinheiro.

A dupla foi encaminhada 
à Central de Flagrantes. O 
garoto mais novo admitiu que 
estava vendendo drogas no 
local e que conhecia o outro 
adolescente há cerca de um 
ano. Já o outro adolescente 
negou que estaria traficando e 
contou que tinha uma porção 
de maconha que fumaria mais 
tarde. Eles ouvidos e liberados 
mediante termo assinado pe-
los responsáveis.

Tatiana PIRES

Caso aconteceu na 
academia do 
condomínio e foi 
registrado na 
Central de 
Flagrantes

LUCILAINE NOSSO CARDOSO, fale-
ceu aos 49 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Alicio Donizete Cardoso e deixa os fi lhos 
Alex, André e Hamilton. Foi sepultada no 
dia 10/10/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério municipal de Ibirá.

ORMINDO FERREIRA DE ALMEIDA, 
faleceu aos 91 anos de idade. Era viúvo 
e deixa os fi lhos Amauri e Diomar. Foi 
sepultado no dia 13/10/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

ARISTEU IZIDORO DE FARIA, faleceu 
aos 84 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Adalcisa Aparecida Cervellini de Faria 
e deixa os fi lhos Adriano, Angela, Andréia, 
Alba Regina e Alessandra. Foi sepultado 
no dia 13/10/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA DO CARMO OLIVEIRA, fale-
ceu aos 64 anos de idade. Era divorciada 
do Sr. Osvaldo do Carmo e deixa os fi lhos 
Osvaldo, Juliany, Jucilene e Jucimeire. Foi 
sepultada no dia 13/10/2020, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

VALNEY PANTALEÃO, faleceu aos 
83 anos de idade. Era separado da Sra. 
Cleusa Monte Verde e deixa as fi lhas 
Gisele e Patrícia (falecida). Foi sepultado 
no dia 13/10/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério da Ressurreição.

ADILSON BENEDITO MAXIMIANO, 
faleceu aos 72 anos de idade. Era di-
vorciado da Sra. Lucila Ribeiro Siqueira 
e deixa os fi lhos Alessandro, Viviane e 
Adriano (falecido). Foi sepultado no dia 
13/10/2020, às 13:30, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério São 
João Batista.

ANTONIA RAIMUNDA GOMES DOS 
SANTOS, faleceu aos 94 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Ernesto Nunes dos 
Santos e deixa os filhos José, Maria 
Helena, Lucia e Eleni. Foi sepultada no 
dia 13/10/2020, às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz. 

BENEDITO NEVES DE ALMEIDA, 
faleceu aos 82 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Maria Aparecida da 

  FALECIMENTOS

Silva Almeida e deixa os fi lhos Carlos 
Egberto, Célia Regina, Silvana Mara, 
Sidnea e Lucinéia. Foi sepultado no 
dia 14/10/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Paz 
para o mesmo cemitério.

BRUNO HANSON SANCHES PERES, 
faleceu aos 22 anos de idade. Era sol-
teiro. Foi sepultado no dia 14/10/2020, 
às 15:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ELZA TASSE MARTINEZ PEDRETTI, 
faleceu aos 81 anos de idade. Era viúva 
do Sr. Manoel Alcydes Pedretti e deixa 
os fi lhos Valter, Claudemir, Manoel, Luís 
Antonio e Ailton (falecido). Foi sepultada 
no dia 13/10/2020, às 15:00, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para o 
cemitério da Ressurreição.

GRAZIELA REGIANE PERPÉTUA 
OLERIANO, faleceu aos 41 anos de ida-
de. Era solteira e deixa a fi lha Shayene. 
Foi sepultada no dia 14/10/2020, às 
13:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

LUZIA NEUZA POLETTO ARAUJO, 
faleceu aos 67 anos de idade. Era casada 
com o Sr. Domingos Araujo e deixa os 
fi lhos Ronivaldo e Nazir Marcos (faleci-
do). Foi sepultada no dia 14/10/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
municipal de Bálsamo para o mesmo 
cemitério.

SILVIO NORBERTO MORABITO, fa-
leceu aos 68 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Iraci Quintiliano Aparecida 
Morabito e deixa os fi lhos Adriana Cristi-
na, Silvia Letícia e Fernanda Gabriela. Foi 
sepultado no dia 14/10/2020, às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

RAILANDRO BRUNO SOUSA, fale-
ceu aos 28 anos de idade. Era solteiro e 
deixa o fi lho Ruan. Foi sepultado, saindo 
seu féretro do velório da Ressurreição 
para o cemitério São João Batista.

IVONE FERREIRA DA SILVA OLIVEI-
RA, faleceu aos 67 anos de idade. Era 
casada e deixa os fi lhos Andressa, Alex, 
Adriana e José. Foi sepultada, saindo seu 
féretro do velório da Ressurreição para 
o cemitério São João Batista.

Divulgação

EM PLANALTO

Cláudio LAHOS

Ambiental apreende 
pássaros em cativeiro 

sem registro

Policiais do 4º BPAmb (Ba-
talhão de Polícia Ambiental) 
apreenderam sete pássaros 
da fauna silvestre, mantidos 
irregularmente em cativeiro 
numa residência em Planalto, 
distante cerca de 80 quilôme-
tros de Rio Preto. O flagrante 
ocorreu durante a Operação 
Padroeira.

De acordo com informa-
ções da Polícia Ambiental, dos 
pássaros apreendidos, cinco 
estavam sem anilhas de iden-
tificação e dois estavam com 

as anilhas de identificação 
violadas.

O dono da residência foi 
autuado administrativamente 
e vai responder pelo crime 
ambiental em liberdade.

Após uma avaliação veteri-
nária, os pássaros sem anilhas 
forma soltos. Já as aves com 
as anilhas adulteradas terão 
sua destinação avaliada ainda.

O 4º BPAmb adverte que 
manter aves irregularmente 
em cativeiro é infração admi-
nistrativa, sujeita a multa e 
apreensão dos animais, além 
de crime ambiental.

Tatiana PIRES
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Nesta semana, comemora-se o dia Mundial de Cons-
cientização e Prevenção da Trombose. Estatísticas brasilei-
ras apontam que aproximadamente 180 mil pessoas são 
diagnosticadas todos os anos com trombose venosa pro-
funda. Apesar disso, nossa população ainda recebe poucas 
informações a respeito da trombose, seus sintomas, os 
métodos diagnósticos existentes, suas complicações e 
eventuais formas de tratamento.

A trombose venosa profunda representa o tipo mais 
frequente de trombose no corpo humano, caracterizando-
-se pela obstrução do sistema venoso por um coágulo de 
sangue. Este coágulo forma-se a partir de três fenômenos: 
lesão da parede endotelial, que ocorre durante procedi-
mentos cirúrgicos e traumas; estase venosa, que constitui 
um estado de lentidão do fluxo sanguíneo, presente nos 
paciente acamados; e hipercoagulabilidade, que consiste 
em um estado pró-trombótico, que aumenta o risco de uma 
pessoa desenvolver trombos em seu sistema circulatório.

Os principais fatores de risco para trombose venosa pro-
funda são: histórico familiar de doença venosa, obesidade, 
sedentarismo, gravidez, uso de anticoncepcionais orais, 
viagens prolongadas, doenças sistêmicas (insuficiência 
cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar crônica) 
e procedimentos cirúrgicos, dentre eles, as cirurgias plás-
ticas, as cirurgias bariátricas, as cirurgias oncológicas, as 
cirurgias de prótese de joelho e de quadril e as cirurgias de 
ponte de veia safena para revascularização do miocárdio.

No momento atual em que vivemos, em meio a pan-
demia e o isolamento domiciliar, houve um aumento 
expressivo do número de fenômenos tromboembólicos 
nos pacientes positivos para COVID-19, especialmente os 
pacientes que foram internados nas unidades de terapia 
intensiva. A associação entre trombose e COVID-19 já foi 
demonstrada e a tempestade de citocinas inflamatórias foi 
apontada como o principal gatilho para o desenvolvimento 
de micro e macro trombos no sistema vascular.

Estima-se que aproximadamente 50% dos pacientes 
portadores da infecção viral pela COVID-19 desenvolverão 
fenômenos tromboembólicos, dentre eles a embolia pul-
monar, a trombose venosa profunda, a trombose arterial, o 
infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a morte 
por causas cardiovasculares. Todo paciente pertencente 
ao grupo de risco para a COVID-19 (obesos, diabéticos, 
hipertensos, cardiopatas e imunodeprimidos) apresenta 
risco elevado de trombose venosa.

Dores nas pernas e inchaço constituem os principais 
sintomas da trombose venosa profunda. Nos casos em 
que ocorre evolução para embolia pulmonar, o quadro 
clínico de dor torácica e falta de ar pode ser acrescentado 
as queixas em membros inferiores. O diagnóstico clínico 
da trombose venosa profunda deve ser confirmado com o 
exame de Ultrassom Doppler Vascular. 

O Cirurgião Vascular representa o profissional adequado 
para realizar o diagnóstico e o tratamento da trombose 
venosa profunda, uma vez que é o especialista em fenôme-
nos tromboembólicos e em medicações anticoagulantes.

A anticoagulação com heparina ou anticoagulantes 
domiciliares representam a base do tratamento da trom-
bose venosa profunda. Além disso, a orientação médica é 
fundamental, em especial para os pacientes que desejam 
viajar por períodos longos ou que serão submetidos a pro-
cedimentos cirúrgicos. 

 Em meu site (www.drsthefanovascular.com.br) 
você encontrará mais informações a respeito da trombose 
venosa profunda e suas formas de prevenção.

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

Dia Mundial de Prevenção 
à Trombose Venosa

Fotos: Arquivo PESSOAL
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AO MESTRE, COM CARINHO

Maria Inês, 70 anos, mesmo depois de aposentada não largou a profissão e é uma das 
professoras mais antigas em atividade

Dedicação de professores atravessa e 
sustenta gerações em salas de aulas

Maria Inês Baffi Nonato, 70 
anos, é uma das professoras 
mais antigas de Rio Preto em 
atividade. Ela dá aulas há mais 
de 30 anos. Ingressou no co-
légio São José em 1982, se 
afastou em 86 por conta de uma 
gravidez e retornou em 90. Não 
parou mais de lecionar.

“Não existe educação sem 
amor, se os alunos sentem seu 
carinho, eles aprendem com 
mais vontade”, afirma a vetera-
na das salas de aulas.

Em 98 a professora foi apro-
vada em concurso público e 
começou a dar aulas na Rede 
Municipal para o ciclo 2, na 
Escola Michel Pedro Sawaya. 
Mesmo se aposentando em 
2002, atualmente Maria Inês 
continua na escola lecionando a 
disciplina de História e Geografia 
para alunos do 6° e 7° ano no 
período da manhã.

Com o ensino remoto a 
professora conta que precisou 
se adaptar as tecnologias pra 
preparar as aulas. A professora 
conta que mesmo sem as aulas 
presenciais ela está sempre 
conectada com seus alunos. 
“Falamos por vídeo e também 
por whatsapp, todos os dias”, 
afirma.

Nesta quinta-feira, 15 de ou-
tubro, é comemorado o Dia do 
Professor. De acordo com dados 
da Secretaria da Educação de 
Rio Preto, atualmente apenas 
a rede municipal tem 2.132 
docentes cadastrados.

Histórias de professores 
abnegados são muitas, e não 
apenas na rede municipal. Atra-
vessam gerações de educadores 
e se multiplicam em dedicação 
e criatividade de ensinar.

Djalma Cola, 41 anos, é co-
ordenador de curso de dá aula 
em uma faculdade particular de 
Rio Preto. Diz que hoje a criati-
vidade é importante e utiliza em 
suas aulas ideias para despertar 
o interesse dos alunos em suas 
disciplinas.

Nas aulas de jornalismo 
esportivo, por exemplo, em dia 
de prova, faz de uma bola a lista 

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br
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Professores farão teste 
em massa para detectar Covid

Começa nesta quinta-
-feira (15) Dia do Profes-
sor a testagem de alunos, 
professores e servidores 
da Educação Estadual para 
Covid-19 – inicialmente a 
testagem começa em uni-
dades de ensino da região 
metropolitana de São Paulo.

testados 100 alunos e 
todos os servidores que 
atuam na respectiva uni-
dade. No decorrer do mês, 
a testagem começa nas 
demais escolas previstas na 
estratégia, totalizando 100 
unidades.

“Esta é uma medida de 
segurança não só para os 
alunos e servidores da edu-

Da REDAÇÃO cação, mas também para 
os pais, pois queremos 
identificar eventuais casos 
de coronavírus e possibilitar 
o isolamento e tratamento 
para a recuperação de in-
fectados e, assim, evitar a 
transmissão da doença”, 
destacou Jean Gorinchteyn, 
secretário de Estado da 
Saúde.

Divulgação

APÓS INCÊNDIO

Abrigo de animais já tem 
R$ 4 mil em doações

Nesta quarta-feira (14) com-
pletou uma semana desde que 
o incêndio na região da Grota 
em Mirassol ameaçou um ter-
reno que servia de abrigo para 
animais do grupo Pamda (Prote-
tores & Associados Mirassolen-
ses em Defesa dos Animais). Na 
ocasião, o grupo contou com a 
ajuda de 100 voluntários para 
realizar o resgate de cerca de 50 
animais. O Corpo de Bombeiros 
também interviu com dois cami-
nhões da corporação com seis 
homens, dois caminhões pipas 
e retroescavadeiras.

O Pamda já estava realizan-
do uma vaquinha online para a 
construção de um novo abrigo, 
no valor de R$ 50.000, mas a 
queimada acelerou os planos. 
“Depois do incêndio, alguns 
voluntários toparam ficar tem-

porariamente com os animais, 
mas a maioria já voltou para o 
abrigo. Nós já temos o terreno 
e estamos apenas levantando 
recursos para a construção. Teve 
gente que colaborou com tijolos 
e outros que até ajudam com a 
mão de obra”, afirmou Cristina 
Bozegno, presidente do Pamda.

Nos últimos sete dias, 16 
pessoas doaram na vaquinha e 
até o momento já foram arreca-
dados R$ 4.065. Desde que os 
animais voltaram para o abrigo, 
a direção tem ficado atenta para 
o caso de novas queimadas. “A 
gente ficando preocupada, foi 
uma área muito grande devas-
tada pela queimada. Recen-
temente estamos tendo muito 
problema com os carrapatos, 
inclusive já iniciamos um traba-
lho para pulverizar o local para 
comprar os medicamentos”, 
informou Cristina.

Vinicius LIMA

de presença dos alunos. “Tento 
ser descontraído na sala, até 
pra deixar as aulas mais leves”, 
afirma.

Esse modo de ensinar do 
professor universitário “irreve-
rente” caiu no gosto dos alunos 
e ele se tornou tão querido pelas 
turmas que foi chamado por 
quatro anos consecutivos de 
paraninfo na formatura.

Jamile Marjorie, 30 anos, é 
professora e dá aulas há seis 
anos. Diz que exerce a profissão 
que sempre quis. De 2005 a 
2018 ela deu aula para o 2° e 
4° ano do Ensino Fundamental 
na Escola Municipal Paul Percy 
Harris e segundo ela a relação 
de afeto com os alunos era 
enorme.

Jamile relembra de um aluno 

carente com problemas visuais. 
Numa união de forças com os 
diretores da escola conseguiu 
uma consulta através de uma 
oftalmologista e o menino tam-
bém ganhou os óculos. Segundo 
ela, isso melhorou muito o ren-
dimento escolar do garoto. “Nós 
professores precisamos fazer 
a diferença na vida de nossos 
alunos,” diz Jamile.

Abrigo de animais em Mirassol, que teve área atingida 
pelo fogo

Segundo o governo João 
Doria (PSDB) serão testados 
19 alunos e servidores das 
escolas estaduais “São 10 
mil estudantes e 9,3 mil pro-
fissionais da educação das 
escolas em todas as regiões 
do estado”, salientou Doria 
que reforçou se tratar de um 
inquérito amostral.

Em cada escola, serão 

Professor Djalma Cola com turma de Comunicação Social na faculdade
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Atendimento móvel da CEF negocia 
dívidas com até 90% de desconto

O caminhão Você no Azul, 
da Caixa Econômica Federa, 
está em Rio Preto. Lançada 
em setembro, a campanha 
permite a renegociação de dí-
vidas de contratos comerciais 
com o banco. Esse canal de 
atendimento fica na cidade 
até sexta feira (16), o cami-
nhão está instalado na praça 
Dom José Marcondes, com 
atendimento das 9h às 17h.

Segundo o Superinten-
dente Executivo da Caixa, 
Matheus dos Reis Magalhães, 
a unidade móvel está no local 
para tirar todas as dúvidas dos 
clientes. Na negociação são 
oferecidas condições espe-
ciais a clientes do banco para 
pagamentos em atraso.”São 
descontos de até 90% para 
pagamentos à vista”, afirma 
Magalhães.

Ainda de acordo com Ma-
galhães hoje já foram aten-

didas cerca de 30 pessoas. 
O benefício atende pessoas 
físicas e jurídicas.

O cliente que não quiser 
sair de casa para regularizar a 
dívida,  a CAIXA coloca à dispo-
sição de seus clientes diversos 
canais remotos.

Pelo WhatsApp, no número 
0800 726 0104, opção 3; 
pelo telefone 0800 726 8068, 
opção 8, ou pelo site http://
www.caixa.gov.br/negociar.

Quem preferir, pode solici-
tar atendimento pelas redes 
sociais do banco. As condições 
estão disponíveis no Twitter 
(twitter.com/caixa) e pelo Mes-
senger do Facebook (facebook.
com/caixa).

Este ano a novidade é a 
possibilidade de regularizar as 
dívidas também nas unidades 
lotéricas, o cliente pode pagar 
valores de até R$ 2 mil, basta 
informar o CPF.

Também pode ser feito a 
regularização em todas as 
agências. A ação tem vigência 
até 31 de dezembro 2020.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

ATÉ 6ª FEIRA

Caminhão está na praça Dom José Marcondes, no centro de Rio Preto

Cláudio LAHOS

A FAVOR DA MARÉ Venda de máscaras vira alternativa 
de renda extra para ambulantes

Da exigência do uso de 
máscaras para cobrir o nariz e 
a boca, e assim evitar contágio 
do coronavírus surge o novo 
comércio das ruas. Nas esqui-
nas dos bairros e Centro de Rio 
Preto, vendedores ambulantes 
enxergaram no enfrentamento 
à Covid-19 uma oportunidade 
para vender o acessório essen-
cial de prevenção.

Com estampas variadas e 
preços acessíveis, os comer-
ciantes ainda conseguiram um 
meio de sobrevivência em meio 
ao desemprego.

O rio-pretense Valdir Costa 
conhecido como “Linguiça” viu 
na pandemia a oportunidade 
de ganhar dinheiro vendendo 
máscaras. Seu ponto fixo está 
localizado na zona norte da 
cidade, em frente uma casa 

lotérica do bairro Ana Célia.
O vendedor ambulante diz 

que vende em torno de 30 
máscaras por dia. As máscaras 
são personalizadas de time, 
personagens e decoradas. 
“Cada máscara custa R$5,00” 
de diversas cores e estampas”, 
conta.

Valdir antes da pandemia 
trabalhava vendendo outros 
produtos, brinquedos acessó-
rios que agora não tinha tanta 
saída. E foi com a venda de 
máscaras que ele conseguiu 
manter sua renda, as másca-
ras são confeccionadas pela 
filha dele.

Na região central, em um 
ponto fixo na Rua Bernardino 
de Campos o vendedor am-
bulante Tiago Alves conhecido 
como “gringo” está há dois 
anos no local. Ele vendia pro-
dutos eletrônicos, acessórios 

Janaína PEREIRA para celular, com a chegada da 
pandemia do novo coronavírus, 
o produto teve que mudar.

Hoje Tiago vende máscaras 
também, e tenta acompanhar 
a tendência de estampas para 
agradar os mais diversos pú-
blicos. Ele tem costureiras 
exclusivas que confeccionam 
o produto pra ele.

Para as máscaras mais tra-
balhadas, ele pega desenhos 
da internet e manda para as 
costureiras, trabalho que eleva 
o valor agregado do produto.

As máscaras simples cus-
tam R$ 5,00 lisas ou com 
estampas, as de lese que são 
confeccionadas em 3D custam 
R$6,00.

Segundo Tiago ele vende 
cerca de 40 máscaras por dia 
no centro. O vendedor tira em 
média na semana por volta de 
R$1.400 reais.

Cláudio LAHOS

Ambulantes usam venda de máscaras para ter renda

A auxiliar administrativa 
Camila dos Reis sempre que 
passa para ir pro terminal ur-
bano para pra comprar uma 
máscara com Tiago. “Eu gosto 
das máscaras personalizadas 
que ele traz”, afirma.

Em Rio Preto existe um 
decreto municipal obrigando 
o uso de máscara para profis-
sionais de estabelecimentos de 
saúde, farmácias, supermerca-
dos, açougues e no transporte 
público municipal.

Ele foi ampliado por decre-
to estadual que obriga desde 
o dia 07 de maio o uso nos 
ônibus intermunicipais dentro 
do estado.

O Decreto n° 64.959 do 
governador de São Paulo, João 
Dória prevê multas que variam 
de R$276,10 a R$ 276,1 mil 
reais em caso de descumpri-
mento.

NO RJ

Mirassol empata fora 
e continua no G-4

O Mirassol visitou a Portu-
guesa-RJ na tarde desta quar-
ta-feira (14) pela série D do 
Campeonato Brasileiro e voltou 
com um empate em um a um. 
O resultado mantém o Leão a 
frente dos cariocas e dentro do 
G-4 com nove pontos, indepen-
dente dos demais resultados da 
rodada.

A Lusa começou melhor 
na partida, criando a primeira 
oportunidade de gol logo aos 
3 minutos, com Rodrigo Yuri 
cruzando da esquerda para 
Watson finalizar e o goleiro 
Jeferson fazer boa defesa. O 
arqueiro do Mirassol ainda fez 
grande defesa após cabeçada 
de Adriano na marca do pênalti.

O Leão seguiu tentando sair 
no contra-ataque, mas aos 38 
minutos Rodrigo Yuri cobrou 
escanteio para Marcão abrir o 
placar de cabeça. Ainda antes 
do fim da primeira etapa, Skilo 
marcou mais um gol para a 
Portuguesa-RJ, mas o auxiliar 
apontou impedimento na jo-
gada.

O técnico Eduardo Baptista 
realizou três substituições de 
uma vez, com as saídas de 
Minho, Cassinho e Igor e as 

entradas de Leo Arthur, Netto 
e França. Apesar da mexida, a 
Portuguesa quase ampliou no 
começo com Skilo cabeceando 
no contrapé de Jeferson, mas 
o goleiro consegue se esticar e 
fazer a defesa.

O Mirassol conseguiu che-
gar ao empate aos 16 minutos. 
Após um chute mascado de 
Fabricio, a bola sobrou na mar-
ca do pênalti para Danilo Boza 

Vinicius LIMA Nathan DINIZ

COPA PAULISTA

Jacaré fica em grupo 
complicado, diz técnico

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) definiu os gru-
pos da Copa Paulista nesta 
quarta-feira (14). Único repre-
sentante da região, o Rio Preto 
ficou no grupo 1 com Botafo-
go, Marília e Novorizontino.  A 
competição terá início em 4 
de novembro e tem o término 
previsto para 23 de dezembro.

O técnico do Jacaré, João 
Santos, vê a chave rio-pre-
tense bastante complicada. 
“É um grupo muito forte, com 
duas equipes da série A1 e o 
Marília que já nos deu trabalho 
na série A3. O lado positivo 
é que serão viagens menos 
longas e menos jogos, redu-
zindo o desgaste do elenco”, 
afirmou. Ainda de acordo com 
o treinador não há uma defi-
nição sobre quais atletas da 
disputa da série A3 permane-
cerão, mas a maior parte do 
plantel deverá ser formada por 
atletas da base.

Durante o estadual, o es-
meraldino conseguiu um em-
pate por um a um fora de casa 
contra o Marília. O Novorizonti-
no está atualmente disputan-
do a série D do Campeonato 

Brasileiro e o Botafogo de 
Ribeirão Preto está na série B.

O grupo 2 ficou com Ati-
baia, Comercial, Ferroviária 
e Velo Clube. No grupo 3 
são Inter de Limeira, Osasco 
Audax, Primavera e XV de 
Piracicaba. O grupo 4 conta 
com Juventus, Portuguesa 
Santista, Ponte Preta e São 
Bernardo. Por fim, o grupo 

Vinicius LIMA

5 tem Guarani, Água Santa, 
Nacional e Portuguesa.

Nesta primeira fase, equi-
pes jogarão em turno e retur-
no, classificando-se para as 
oitavas de final os três melho-
res colocados de cada grupo e 
o melhor quarto colocado. As 
oitavas, quartas, semis e finais 
serão disputadas em jogos de 
ida e volta.

marcar o gol. Depois disso, a 
Lusa voltou a ter mais posse 
de bola, porém só consegui 
chegar na área através de bolas 
alçadas. O Leão tentou jogar 
no contra-ataque, mas o jogo 
terminou mesmo em um a um.

O próximo compromisso 
do Mirassol é no sábado (17) 
contra o Nacional-PR em casa, 
às 19h. A partida marca o en-
cerramento do primeiro turno.

Matheus Lima Cidade CLUBE
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO/MODERNI-
ZAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ESTO-
RIL (RUA NUNO ALVARES PEREIRA – B. ESTORIL) – SEC. 
MUN. ESPORTES. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publica-
Licitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte 
integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais o documento original encartado nos 
autos, a disposição dos interessados.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 031/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO 
DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA/READEQUA-
ÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO, COMBATE E 
PREVENÇÃO DE INCENDIO NA UPA NORTE (RUA MA-
NOEL MORENO ESQ. COM RUA JOSEPHA VOLTARELLI 
SANFELICE, JD. ANTUNES) E NA UPA JAGUARÉ (AV. 
DANILO GALEAZZI, 2450, CAPARROZ), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO 
EDITAL – SEC. MUN. SAÚDE. Valor estimado: R$ 53.065,02 
– Prazo de execução: 60 dias - Data Limite para recebimen-
to dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 03/
novembro/2020 às 17:00 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: 04/novembro/2020 às 08:30 horas - 
Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS (§ 3º art. 48 
LF 8666/93)
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCMITT 
(RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 351) – SEC. MUN. 
OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações acolhe integral-
mente o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, 
que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão e, declara desclassifi cada a pro-
posta apresentada pela empresa J. A. TINELI MARQUES 
& CIA LTDA EPP (apresentou preços divergentes para um 
mesmo tipo de material e não atendeu ao item 6.2.3 do 
edital). Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações 
prolata a classifi cação das propostas: 1º Colocado: MADRI 
ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 457.287,75 - 2º Coloca-
do: ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 
463.556,37 . O inteiro teor desta decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados. Publi-
que-se para ciência.
COMUNICADO
SUSPENSÃO DA SESSÃO DE RETOMADA DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 369/2020 – PROCESSO Nº 13.148/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de protetor facial 
para atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Está suspensa sine die a sessão de 
retomada do pregão em epígrafe. Nova data será publicada 
na imprensa ofi cial e Forum para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria  – Pregoeira.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 334/2020 – Processo n.º 
12.885/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamento 
odontológico (caneta de alta rotação). Secretaria Municipal 
de Saúde.
O pregão em epígrafe foi declarado FRACASSADO em 
razão dos valores fi nais alcançados pela quinta colocada 
nos itens 1 e 2 fi carem acima da estimativa do Edital, não 
representando vantagem a aquisição para a administração. 
Celia Candida Faria – Pregoeira 
COMUNICADO

DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 378/2020 – PROCESSO Nº 13.171/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex para 
todos os Centros de Atenção Psicossocial e Ciaps. Secre-
taria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 16/10/2020 
às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena 
Antonio – Pregoeira.
AVISO 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 368/2020, Processo 
13.146/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário de 
aço par atendimento das Unidades Escolares da  Secretaria 
Municipal de Educação. 
Declaro procedente a impugnação. Fica retifi cado as espe-
cifi cações dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do Termo de Referência , 
Anexo I do Edital Licitatório. Está disponibilizado o Edital re-
tifi cado no sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo 
e Anexos” à disposição dos interessados. Fica redesignada 
a data de processamento do pregão da seguinte forma: O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/10/2020, 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 358/2020 – Processo n.º 
13048/2020
Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais de 
pintura para atender a demanda da equipe de manutenção 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 02/10/2020, sendo adjudica-
do os itens às empresas declaradas vencedoras: A.C.A.EM-
PREENDIMENTOS LTDA – ME (itens 38, 39, 44, 45, 50 e 
55); INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME ( itens 4, 9, 
15, 16, 17, 20, 24, 28, 29 e 30); L.F. GONÇALVES JÚNIOR 
TINTAS EIRELI ME ( itens 1, 5, 6, 12, 13, 21, 31, 33, 34, 35, 
36, 37, 42, 43, 47, 51, 52, 53 e 54) e PONTO MIX COML E 
SERVIÇOS EIRELI ( itens 7, 8, 32, 40, 41, 46, 48, 49, 56, 57, 
58 e 59) Os itens 2, 3, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26 e 27 
foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. – Cléa M. M. Bernardelli - Secretá-
ria Municipal de Esportes e Lazer.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 17694/20
CONTRATADA: E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 17383/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 16336/20
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 conce-
dido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames consti-
tucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO-
GICOS LTDA
EMPENHO 16564/20
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 URGENTE
A SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2020 – PROCESSO 
Nº 12.380/2020 – CONTRATO: ATA/0692/20
De ordem da Secretária Municipal da Educação, fi ca der-
radeiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar a 
execução da entrega, de modo a cumprir o estabelecido na 
Cláusula 2.1.2 e 2.6 da ATA de Registro de Preços no prazo 
de 24 horas, frisando que o não atendimento desta notifi -
cação acarretará a aplicação das penalidades previstas no 
Contrato, entre elas a suspensão de licitar e contratar com o 
poder público, aplicação de multa, além de rescisão unilate-
ral do contrato.Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para 
a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais.. Sueli Petronilia 
Amancio Costa- Secretária M. Educação.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO URGENTE
A CLASSE A PONTO GOV TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI - ME
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 604/2019 – PROCESSO 
Nº 15.380/2019 – CONTRATO: ATA/0992/19
De ordem da Secretaria Municipal da Educação, fi ca der-
radeiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar a 
execução da entrega de modo a cumprir o estabelecido na 
Cláusula 2.1.2 da ATA de Registro de Preços no prazo de 
24 horas, frisando que o não atendimento desta notifi cação 
acarretará a aplicação das penalidades previstas no Contra-
to, 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 em-
presa, em querendo, apresentar o contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária M. Educação.
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 33/18- Contrato: DIL/0020/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto - EMURB
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 02/20 - Contrato: TOP/0012/20
Contratada: Madri Iski – Construçõs Eireli
Nos termos do art. 57, § 1º  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAA. Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 02/20 - Contrato: TOP/0012/20
Contratada: Madri Iski – Construçõs Eireli
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato su-
pramencionado, fi ca acrescido aproximadamente 15,94% do 
valor inicial do contrato. SMAA. Antonio Pedro Pezzuto Jr.

EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 12/19 - Contrato: TOP/0032/19
Contratada: Madri Iski – Construçõs Eireli
De acordo com a cláus. 4.3 do instrumento contratual fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,39904% sob o saldo con-
tratual, correspondente ao IPCA-IBGE apurado no período 
de Mai/19 a Abr/20. SME – Sueli P. A. Cos-ta.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2020
CONTRATO PRE/0130/20
CONTRATADA: APPA SERVIÇOS TERMPORÁRIOS E 
EFETIVOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de terceirização – Lote 01 - 
Itens 01, 02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 - SME – Sueli 
Petronilia A. Costa– Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$2.476.263,60.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 352/2020
ATA Nº 0778/20
CONTRATADA: ADEMAR DE BRITO LOCAÇÃO ME
OBJETO: Fornecimento de locação de gradil e fechamento 
estruturado de aço - Valores Unitários – Item 01 – R$9,70; 
Item 02 – R$4,80 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 356/2020
ATA Nº 0779/20
CONTRATADA: PRO-ATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS 
EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de avental para Unidades Escolares 
- Valores Unitários – Item 01 – R$16,90; Item 02 – R$16,90 
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- SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 346/2020
ATA Nº 0780/20
CONTRATADA: L M R DATORE CENTRO AUTOMOTIVO 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de serviços de alinhamento e balan-
ceamento dos veículos da frota municipal – Lote 01 - Valores 
Unitários – Item 01 – R$40,00; Item 02 – R$7,00; Item 03 
– R$10,00; Item 04 – R$8,00 - SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 15369/2020
CONTRATO Nº: DPL/0065/20
CONTRATADA: CLEBER RAIMUNDO CEFERI 
26219191897
OBJETO: Prestação de serviços de reforço de fundação e 
recuperação de alvenaria, substituição de forros e conserto 
no sistema hidráulico da EM Oscar A. Pires e SME – SME – 
Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 60 dias. Valor 
Total: R$13.348,85.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 17149/2020
CONTRATO Nº: DPL/0066/20
CONTRATADA: AMPLINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
ME
OBJETO: Prestação de serviços de internet fi bra ótica – 
SMS- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$3.598,80.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 
02/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 107/2019 – PROC. nº 
136/2019 – Contratada: S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa com acréscimo de valor 
referente a contratação de empresa para fornecimento de 
Hipoclorito de Sódio, para utilização no tratamento da água, 
dos sistemas de abastecimento público sob responsabilidade 
do SeMAE, do município de São José do Rio Preto – SP e 
Distritos.
Data da assinatura: 13.10.2020 Valor do Acréscimo: R$ 
340.000,00 Valor total: R$ 1.722.400,00.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2020 - CONCORRÊNCIA 
04/2020 – PROC. nº 46/2020 – Contratada: EB INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE BOMBAS E FUNDIDOS EIRELI
Objeto: Fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de acionamen-
to e remoção do atual conjunto bombeador instalado no poço 
e fornecimento de bombeador reserva.
Valor: R$ 2.810.000,00  Prazo: 180 dias Data da 
Assinatura: 14.10.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 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 Responsabilida-
de 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.
Após análise dos documentos, fundamentados no parecer 
da gerência gestora do processo a Comissão de Licitações 
decidiu INABILITAR a licitante CAUNETTO SUPORTE EM 
ENGENHARIA LTDA por ter deixado de atender parcialmen-
te ao item A.1 e HABILITAR a licitante QUALYEND TESTES, 
CONTROLES E TREINAMENTOS LTDA por ter atendido ao 
requerido no Edital, Decorrido o prazo recursal sem que haja 
impedimento legal fi ca designado o dia 27/10/2020 às 9h00 
no mesmo local para a abertura das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 14.10.2020 – Sonia Maria Franco da 
Silva Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCU-
MENTOS DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DA PROPOSTA 
COMERCIAL – TOMADA DE PREÇOS 07/2020 – PROC. nº 
66/2020
Objeto: Perfuração e instalação completa de 2 (dois) poços 
tubulares profundos nos bairros São Deocleciano e CAIC, no 
município de São José do Rio Preto - SP. 
A empresa HIDRO OESTE PERFURAÇÕES DE POÇOS 
ARTESIANOS LTDA EPP entregou seus envelopes dentro 
do prazo legal. Estiveram presentes na sessão o represen-
tante da licitante e os representantes da gerência gestora 
do processo e da gerência administrativo-fi nanceira.  Aberto 
o envelope de habilitação a Comissão de Licitações decidiu 
julga-los na própria sessão. Após a análise dos documen-
tos e fundamentados nos pareceres dos representantes da 
gerência gestora do processo e da gerência administrativo-fi -
nanceira na própria sessão a Comissão de Licitações decidiu 
HABILITAR a licitante HIDRO OESTE PERFURAÇÕES 
DE POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP, por ter atendido ao 
requerido no Edital. Em consequência do representante da 
licitante declarar não ter a intenção de recorrer da decisão a 
Comissão de Licitações decidiu abrir o envelope contendo a 
proposta comercial da empresa que apresentou sua pro-
posta com 40 pg, pelo valor de R$ 479.009,92. A sessão foi 
encerrada para que a gerência gestora do processo faça a 
análise da proposta. S. J. Rio Preto, 14.10.2020, Sonia Maria 
Franco da Silva Gomes - Presidente da CL.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA 
PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREÇOS 07/2020 – PROC. nº 66/2020
Objeto: Perfuração e instalação completa de 2 (dois) poços 
tubulares profundos nos bairros São Deocleciano e CAIC, no 
município de São José do Rio Preto - SP. 
Após análise da proposta e fundamentada no parecer da 
gerência gestora do processo a Comissão de Licitações 
declara vencedora, por ter apresentado o MENOR VALOR 
GLOBAL e, propõe a adjudicação do objeto à licitante HI-
DRO OESTE PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS 
LTDA EPP pelo valor de R$ 479.009,92. S. J. Rio Preto, 
14.10.2020, Sonia Maria Franco da Silva Gomes - Presiden-
te da CL.
S. J. Rio Preto 14.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
EXTRATO - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

CONTRATO Nº 001/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JR RODRIGUES DA SILVA S J RIO 

PRETO - ME

Fica rescindido amigavelmente o contrato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
CONTRATO Nº 128/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: L R VELOSO MARQUES - ME
Fica rescindido amigavelmente o contrato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5° TERMO ADITIVO
CONTRATO N°150/2009 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO 
PRETO – ME
Fica alterada a redação da cláusula 1ª do contrato supra-
mencionado
S.M.A.A.– ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 6° TERMO ADITIVO
CONTRATO N°147/2009 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: L R VELOSO MARQUES – ME
Fica alterada a redação da cláusula 1ª do contrato supra-
mencionado
S.M.A.A.– ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5° TERMO ADITIVO
CONTRATO N°139/2009 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JS FIGUEIRA COMERCIO LTDA - ME
Fica alterada a redação da cláusula 1ª do contrato supra-
mencionado
S.M.A.A.– ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5° TERMO ADITIVO
CONTRATO N°157/2009 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GERALDO OLIVEIRA - ME
Fica alterada a redação da cláusula 1ª do contrato supra-
mencionado
S.M.A.A.– ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5° TERMO ADITIVO
CONTRATO N°142/2009 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EUNICE XAVIER CARMELOCI - ME
Fica alterada a redação da cláusula 1ª do contrato supra-
mencionado
S.M.A.A.– ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5° TERMO ADITIVO
CONTRATO N°162/2009 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: F M SÃO JOSÉ COMERCIO DE FRIOS 
E LATICINIOS EIRELI
Fica alterada a redação da cláusula 1ª do contrato supra-
mencionado
S.M.A.A.– ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5° TERMO ADITIVO
CONTRATO N°137/2009 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AC CARTA PEIXARIA LTDA
Fica alterada a redação da cláusula 1ª do contrato supra-
mencionado
S.M.A.A.– ANTONIO P. P. JR.

                                                                                        
                                                    Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA. INSTITUTO EDUCACIONAL FRANCISCO DE ASSIS  
 ENDEREÇO. RUA EUCLIDES DE LIMA, 175 – ROMANO CALIL 
  DATA DA EXPEDIÇÃO: 14/10/2020                                                           DATA DE VALIDADE: 30/11/2020 
CNPJ. 05.468.904/0001-60                                                                                            Nº DO REGISTRO: 071 
Certifica  que o Instituto Educacional Francisco de Assis -IEFA,  está registrado no CMDCA, nos termos do artigo 90 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente e Resolução CMDCA nº 394/2016, sendo inscrita:  
 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 

São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2020. 
           
                                 Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo Jose Alves Marquette 
                                 Presidente do CMDCA                                                          1 ª Secretario do CMDCA 
   

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 
 
EDITAL N° 78/2020  
14 DE OUTUBRO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io  das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to n o montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr ito no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015 -100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que,  devido às restr ições  temporárias do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolos de 
sol icitações, encaminhamentos de documentos e recursos/defesa podem ser efetuados 
também através dos e-mai ls semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar n°  178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos ,  
consoante art igo 7° do Decreto  n°  12.214/2004,  a té a data do efet ivo pagamento.  

 
RAZÃO SOCIAL IM CNPJ COMPETÊNCIAS TRIBUTO 

 

GOLDEN PRIME COMERCIO DE SUPRIMENTOS 
PARA INFORMATICA EIRELI 

1332900 
07.466.702/0001-

04   

1 2018 

ISSQN 

2 2018 
3 2018 
4 2018 
5 2018 
6 2018 
7 2018 
8 2018 
9 2018 

10 2018 
11 2018 
12 2018 

1 2019 
2 2019 
3 2019 
4 2019 
5 2019 
6 2019 

ARVIC SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME 1382360 08.693.678/0001-
09  

1 2019 

ISSQN 
2 2019 
3 2019 
4 2019 

 

 

5 2019 
6 2019 

ANDERSON ARAUJO V DA SILVA ME 3138740 15.088.897/0001-
24  

1 2019 

ISSQN 

2 2019 
3 2019 
4 2019 
5 2019 
6 2019 

BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E 
DEDETIZAÇÃO LTDA EPP 3362210 16.851.319/0002-

41  

3 2019 

ISSQN 
4 2019 
5 2019 
6 2019 

REIVAC EMBALAGENS EIRELI ME 3356330 24.116.256/0001-
27  

1 2019 

ISSQN 
2 2019 
3 2019 
4 2019 
5 2019 

RAFAEL PENHA DOS REIS ME 1462840 10.407.285/0001-
33  

3 2019 

ISSQN 
4 2019 
5 2019 
6 2019 

M E PEREIRA RELOGIOS DE PONTO ME 1353640 07.164.128/0001-
30  

1 2016 

ISSQN 

2 2016 
3 2016 
4 2016 
5 2016 
6 2016 
7 2016 
8 2016 
9 2016 

10 2016 
11 2016 
12 2016 
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2 2018 
3 2018 
4 2018 
5 2018  

 

6 2018 
7 2018 
8 2018 
9 2018 

10 2018 
11 2018 
12 2018 

1 2019 
2 2019 
3 2019 
4 2019 
5 2019 
6 2019 

SANTOS & VILELA RIO PRETO 
DISTRIBUIDORA DE PANFLETOS LTDA ME 1199740 04.753.040/0001-

65  

2 2016 

ISSQN 

3 2016 
4 2016 
5 2016 
6 2016 
7 2016 
8 2016 
9 2016 

10 2016 
11 2016 
12 2016 

6 2017 
7 2017 
8 2017 
9 2017 

11 2017 
12 2017 

1 2018 
2 2018 
3 2018 
4 2018 
5 2018 
6 2018 
7 2018 
8 2018 
9 2018 

10 2018 
11 2018 
12 2018 

3 2019 
4 2019 
5 2019  

 

6 2019 

ALTAIR DA SILVA & GORDILHO LTDA ME 3171670 16.967.919/0001-
99  

1 2018 

ISSQN 

3 2018 
4 2018 
5 2018 
6 2018 
7 2018 
9 2018 

10 2018 
12 2018 

3 2019 
6 2019 

JR C REPRESENTACOES LTDA 1221750 
04.927.061/0001-

50  

9 2015 

ISSQN 

10 2015 
11 2015 
12 2015 

1 2016 
2 2016 
3 2016 
4 2016 
5 2016 
6 2016 
7 2016 
8 2016 
9 2016 

10 2016 
11 2016 
12 2016 

6 2017 
7 2017 
8 2017 
9 2017 

10 2017 
11 2017 
12 2017 

1 2018 
2 2018 
3 2018 
4 2018 
5 2018 
6 2018 
7 2018 
8 2018 
9 2018 

10 2018 
 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 14  de outubro de 2020.  
Paulo Márc io Vicent im  

Auditor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

11 2018 
12 2018 

1 2019 
2 2019 
3 2019 
4 2019 
5 2019 
6 2019 
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vo-
tação APROVADOS na 35ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 13 de outubro de 2020.

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
01. 1253/20: de Congratulações com Helena Favaro, 
pelos excelentes serviços prestados às suas clientes e ami-
gas e que muito agrega na sociedade rio pretense;
02. 1254/20: à Companhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL), para que através do setor competente, substitua 
poste de madeira da rede elétrica na Rua Prof. Décio Mon-
zoni Lang, em frente do número 444, no Bairro Vila Toninho;
03. 1256/20: de Congratulações com o Itapema Bron-
ze, pelos excelentes serviços prestados às suas clientes e 
amigas e que muito agrega para o crescimento da nossa 
cidade;
04. 1257/20: de Congratulações com Daniela Nunes 
Manicure e Pedicure pelos excelentes serviços prestados às 
suas clientes e amigas e que muito agrega para o cresci-
mento da nossa cidade de São José do Rio Preto;
05. 1258/20: de Congratulações com Aline Gonçalves 
Estética Corporal e Facial pelos excelentes serviços pres-
tados às suas clientes e amigas e que muito agrega para o 
crescimento da nossa cidade de São José do Rio Preto;
06. 1259/20: de Congratulações com o Salão de Beleza 
Luciene Castila pelos excelentes serviços prestados às suas 
clientes e amigas e que muito agrega para o crescimento da 
nossa cidade de São José do Rio Preto;

Ver. Renato Pupo 
07. 1249/20: para intensifi car o policiamento ostensivo 
nas imediações da Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Jaguaré, nesta cidade;
08. 1250/20: para intensifi car o policiamento ostensivo 
nas imediações da Instituição de Ensino SEST SENAT Rio 
Preto localizada na Avenida Abílio Appoloni, nº 100, Bairro 
Jardim Conceição, tendo se em vista o elevado número de 
furtos ocorridos nos últimos tempos;
09. 1251/20: ao Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, Doutor João Agripino da Costa Dória Júnior, para 
que estude a possibilidade de regionalização dos concursos 
estaduais;
10.1255/20: para intensifi car o policiamento ostensivo em 
toda a extensão da Rua Marcolino Barreto, Vila Anchieta, 
nesta cidade

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 017/2020, Processo nº 
7496/2020 objetivando a contratação de empresa especiali-
zada em manutenção predial, corretiva e preventiva, para a 
realização de serviços eventuais diversos, tais como elétri-
ca, alvenaria, pintura e serralheria, a serem efetuados sob 
demanda, conforme especifi cação técnica, contida no Anexo 
I, deste Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até dia 
27/10/2020, as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital 
na íntegra e demais informações encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras. São José do Rio 
Preto/SP, 14 de outubro de 2020. Fernando Geromel Prette 
– Pregoeiro.

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. JOELLINGTON DA SILVA e BRUNA DA SILVA 
TASCA, sendo ELE fi lho de JOÃO BATISTA LEANDRO DA 
SILVA e de MEIRE LUCIA DA SILVA e ELA fi lha de MAR-
COS ANTONIO TASCA e de ROSELY DA SILVA TASCA; 

2. LUAN MANOEL CALMONE CAMPOS e MICHE-
LE AMBROSIO DA SILVA, sendo ELE fi lho de MARCIO 
ANTONIO DE LIMA CAMPOS e de ZILDA CALMONE DE 
LIMA CAMPOS e ELA fi lha de AMAURÍ JÚNIO DA SILVA e 
de EDNÉIA DE SOUZA AMBROSIO; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 13/10/2020.

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. TIAGO PEIXINHO DOS SANTOS e JULIANA MO-
RAIS DE LIMA, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS DOS 
SANTOS e de ELIZABETE FERREIRA PEIXINHO e ELA 
fi lha de JULIO LOURENÇO DE LIMA e de DIVA DE MORAIS 
PAS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/10/2020. 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo 

único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo 

relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar

do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:

CPF: 267.871.878; contrato nº 26649, valor devido: R$ 999,36, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 131.900.428; contrato nº 36084, valor devido: R$ 1.513,99, referente às competências de 

07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 058.425.629; contrato nº 43335, valor devido: R$

499,41, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 220. CPF: 

283.459.708; contrato nº 43402, valor devido: R$ 295,88, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 

de dias em atraso: 54. CPF: 260.108.108; contrato nº 45762, valor devido: R$ 1.123,73, referente às competências de 08/2020, incluídos, 

juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 59. CPF: 189.184.218; contrato nº 47135, valor devido: R$ 242,67, referente às 

competências de 04/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 178. CPF: 383.331.288; contrato nº 55406, 

valor devido: R$ 398,49, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 149. 

CPF: 704.003.180; contrato nº 56186, valor devido: R$ 591,89, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 120. CPF: 380.435.608; contrato nº 60215, valor devido: R$ 517,06, referente às competências de 06/2020, 

07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 210. CPF: 279.333.308; contrato nº 65389, valor devido: R$ 995,38, 

referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 133.513.188; 

contrato nº 67795, valor devido: R$ 590,40, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 100. CPF: 483.022.898; contrato nº 70842, valor devido: R$ 126,79, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas 

de mora; Número de dias em atraso: 95. CPF: 485.507.028; contrato nº 73841, valor devido: R$ 128,17, referente às competências de 

06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 115. CPF: 498.897.158; contrato nº 76458, valor devido: R$ 112,86, 

referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 120. CPF: 047.710.548; contrato nº 

79076, valor devido: R$ 436,23, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 85. 

CPF: 514.346.308; contrato nº 81844, valor devido: R$ 207,95, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 85. CPF: 517.252.568; contrato nº 82066, valor devido: R$ 257,03, referente às competências de 06/2020, 

07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 399.413.628; contrato nº 85257, valor devido: R$ 618,86, 

referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 210. CPF: 041.761.059; 

contrato nº 89025, valor devido: R$ 332,53, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 54. CPF: 531.970.568; contrato nº 89056, valor devido: R$ 202,10, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 149. CPF: 504.519.578; contrato nº 90192, valor devido: R$ 240,63, referente às competências 

de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 210. CPF: 537.471.398; contrato nº 91313, valor devido: 

R$ 499,31, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 149. CPF: 

535.515.308; contrato nº 91925, valor devido: R$ 119,96, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 

de dias em atraso: 115. CPF: 161.779.118; contrato nº 92380, valor devido: R$ 653,79, referente às competências de 07/2020, 08/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 444.368.978; contrato nº 92582, valor devido: R$ 119,93, referente 

às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 90. CPF: 974.540.448; contrato nº 93104, valor 

devido: R$ 774,78, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 115. CPF: 

508.850.628; contrato nº 93761, valor devido: R$ 229,60, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 139. CPF: 481.220.148; contrato nº 94250, valor devido: R$ 124,24, referente às competências de 08/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 54. CPF: 584.931.398; contrato nº 94614, valor devido: R$ 170,46, referente às

competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 85. CPF: 489.245.328; contrato nº 95081, valor 

devido: R$ 218,70, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 

550.649.648; contrato nº 95395, valor devido: R$ 396,84, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 139. CPF: 474.179.118; contrato nº 95477, valor devido: R$ 229,64, referente às competências de 06/2020, 

07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 549.616.948; contrato nº 95569, valor devido: R$ 226,99, 

referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 220. CPF: 434.754.098; 

contrato nº 95853, valor devido: R$ 282,43, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 54. CPF: 529.851.818; contrato nº 95930, valor devido: R$ 396,90, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 230. CPF: 077.976.208; contrato nº 96088, valor devido: R$ 972,68, referente às competências 

de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 220. CPF: 554.641.348; contrato nº 96364, valor devido: 

R$ 208,73, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 

459.828.468; contrato nº 96409, valor devido: R$ 216,97, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 149. CPF: 554.688.558; contrato nº 96610, valor devido: R$ 209,74, referente às competências de 07/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 85. CPF: 478.270.708; contrato nº 97486, valor devido: R$ 453,99, referente às

competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 220. CPF: 493.167.258; contrato nº 97583, 

valor devido: R$ 434,08, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. 

CPF: 529.365.408; contrato nº 97767, valor devido: R$ 255,26, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 149. CPF: 018.930.358; contrato nº 97768, valor devido: R$ 1.368,17, referente às competências de 

07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 149. CPF: 507.541.358; contrato nº 98329, valor devido: R$

248,77, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 

482.149.408; contrato nº 98630, valor devido: R$ 285,51, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 139. CPF: 560.076.298; contrato nº 99063, valor devido: R$ 229,64, referente às competências de 06/2020, 

07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 210. CPF: 500.896.958; contrato nº 99889, valor devido: R$ 229,64, 

referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 564.249.888; 

contrato nº 100250, valor devido: R$ 120,39, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 115. CPF: 434.601.338; contrato nº 100358, valor devido: R$ 318,31, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 569.563.978; contrato nº 100765, valor devido: R$ 425,50, referente às 

competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 565.389.188; contrato nº 

100824, valor devido: R$ 115,37, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 120. 

CPF: 158.115.158; contrato nº 101030, valor devido: R$ 917,01, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 559.962.928; contrato nº 101055, valor devido: R$ 239,62, referente às competências de 

07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 565.434.958; contrato nº 101456, valor devido: 

R$ 120,35, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 90. CPF: 559.469.398; 

contrato nº 101951, valor devido: R$ 238,74, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 139. CPF: 081.723.921; contrato nº 103450, valor devido: R$ 82,32, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 85. CPF: 573.511.878; contrato nº 103721, valor devido: R$ 239,90, referente às competências 

de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 210. CPF: 371.081.488; contrato nº 104016, valor 

devido: R$ 209,83, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 115. CPF: 

456.576.668; contrato nº 104042, valor devido: R$ 213,95, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 195. CPF: 197.842.687; contrato nº 104597, valor devido: R$ 231,71, referente às competências de 07/2020, 

08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 442.025.538; contrato nº 104830, valor devido: R$ 446,98, 

referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 149. CPF: 423.083.478; 

contrato nº 104944, valor devido: R$ 355,18, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 139. CPF: 576.181.808; contrato nº 105033, valor devido: R$ 238,74, referente às competências de 07/2020, 08/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 160.263.597; contrato nº 105132, valor devido: R$ 962,28, referente 

às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 270.291.838; contrato nº 

105353, valor devido: R$ 461,26, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 200. CPF: 467.306.248; contrato nº 105412, valor devido: R$ 120,00, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas 

de mora; Número de dias em atraso: 100. CPF: 578.213.468; contrato nº 105529, valor devido: R$ 238,78, referente às competências de 

06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 251.184.268; contrato nº 105716, valor devido: 

R$ 471,53, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 

348.394.758; contrato nº 105775, valor devido: R$ 415,48, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 139. CPF: 579.565.238; contrato nº 105918, valor devido: R$ 257,19, referente às competências de 06/2020, 

07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 504.532.178; contrato nº 106108, valor devido: R$ 118,82, 

referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 90. CPF: 504.532.178; contrato nº 

106108, valor devido: R$ 119,93, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 90. 

CPF: 422.596.728; contrato nº 106219, valor devido: R$ 443,30, referente às competências de 06/2020, 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 435.303.348; contrato nº 106242, valor devido: R$ 373,97, referente às competências 

de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 364.701.218; contrato nº 106323, valor 

devido: R$ 759,88, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 

581.046.818; contrato nº 106503, valor devido: R$ 284,65, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 220. CPF: 489.733.558; contrato nº 106781, valor devido: R$ 477,48, referente às competências de 07/2020, 

08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 345.292.388; contrato nº 106830, valor devido: R$ 449,42, 

referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 530.986.828; 

contrato nº 107176, valor devido: R$ 425,50, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 139. CPF: 099.978.958; contrato nº 107237, valor devido: R$ 686,96, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 85. CPF: 447.050.048; contrato nº 107268, valor devido: R$ 363,62, referente às competências 

de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 546.227.578; contrato nº 107360, valor 

devido: R$ 119,96, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 85. CPF: 

527.180.738; contrato nº 107506, valor devido: R$ 238,74, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 139. CPF: 559.816.678; contrato nº 107651, valor devido: R$ 425,50, referente às competências de 07/2020, 

08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 422.333.688; contrato nº 107778, valor devido: R$ 342,17, 

referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 507.593.478; 

contrato nº 107826, valor devido: R$ 270,13, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 205. CPF: 319.077.518; contrato nº 107956, valor devido: R$ 496,19, referente às competências de 07/2020, 08/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 149. CPF: 494.829.458; contrato nº 107982, valor devido: R$ 239,92, referente 

às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 115. CPF: 579.722.018; contrato nº 108000, valor

devido: R$ 658,47, referente às competências de 06/2020, 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 

266. CPF: 491.624.298; contrato nº 108001, valor devido: R$ 459,19, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 560.487.068; contrato nº 108043, valor devido: R$ 238,74, referente às competências 

de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 582.315.998; contrato nº 108151, valor 

devido: R$ 238,74, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 

585.854.958; contrato nº 108202, valor devido: R$ 215,59, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 200. CPF: 585.633.838; contrato nº 108276, valor devido: R$ 208,14, referente às competências de 06/2020, 

07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 429.562.788; contrato nº 108287, valor devido: R$ 238,74, 

referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 555.218.768; 

contrato nº 108290, valor devido: R$ 256,89, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 139. CPF: 436.179.188; contrato nº 108316, valor devido: R$ 195,26, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 85. CPF: 567.749.028; contrato nº 108319, valor devido: R$ 147,99, referente às competências 

de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 082.658.986; contrato nº 108328, valor 

devido: R$ 864,31, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 

579.037.668; contrato nº 108329, valor devido: R$ 238,74, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 139. CPF: 425.082.758; contrato nº 108396, valor devido: R$ 322,00, referente às competências de 07/2020, 

08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 149. CPF: 405.721.338; contrato nº 108652, valor devido: R$ 342,28, 

referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 586.310.678; 

contrato nº 108721, valor devido: R$ 147,99, referente às competências de 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 190. CPF: 121.555.318; contrato nº 109008, valor devido: R$ 528,00, referente às competências de 07/2020, 08/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 154. CPF: 585.155.448; contrato nº 109078, valor devido: R$ 355,46, referente 

às competências de 07/2020, 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 169. CPF: 585.931.228; 

contrato nº 109157, valor devido: R$ 76,78, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 85. CPF: 444.319.568; contrato nº 203181, valor devido: R$ 107,47, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas 

de mora; Número de dias em atraso: 84. CPF: 363.703.508; contrato nº 846901, valor devido: R$ 375,64, referente às competências de 

07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 85. 

Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 

direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da dívida

judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 678– Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 13/10/2020 

 
 

 
 Elege a conselheira Lisandra de Neiras Américo,  como representante dos trabalhadores 

para compor a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde de São José do 

Rio Preto – SP ; 

 Aprova o adiamento  da XII Conferência Municipal de Saúde; 

 Aprova a prorrogação do contrato DIL / 0029 / 17 com a Funfarme / HB pelo prazo de 12 

(doze) meses; 

 Aprova a prorrogação do convênio 05/2017 - SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia pelo prazo de 12 (doze) meses; 

 Aprova novo convênio para manutenção dos 48 leitos de UTI Covid pactuados com a 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia pelo prazo de 90 (noventa) dias; 

 Aprova o Plano Municipal de Saúde e o Plano Anual de Saúde com inclusão de diretriz 

COVID; 

 
 
 
 

São José do Rio Preto,  14 de outubro 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 
Ordinária realizada no dia 13 de outubro 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 50/2020   
 

Delibera: 

Elegeu a conselheira Lisandra de Neiras Américo,  como representante dos trabalhadores para 

compor a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde de São José do Rio 

Preto – SP , como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 51/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou o adiamento  da XII Conferência Municipal de Saúde, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 52/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou a prorrogação do contrato DIL / 0029 / 17 com a Funfarme / HB pelo prazo de 

12 (doze) meses, como consta em ata. 

DELIBERAÇÃO nº 53/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou a prorrogação do convênio 05/2017 - SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia pelo prazo de 12 (doze) meses, como consta em ata. 

 

 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 54/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou novo convênio para manutenção dos 48 leitos de UTI Covid pactuados com a 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia pelo prazo de 90 (noventa) dias, como consta em ata. 

DELIBERAÇÃO nº 55/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou o Plano Municipal de Saúde e o Plano Anual de Saúde com inclusão de diretriz 

COVID, como consta em ata. 

 

 

 

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

São José do Rio Preto,  13  de outubro  de 2020.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 678– Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 13/10/2020 

 
 

 
 Elege a conselheira Lisandra de Neiras Américo,  como representante dos trabalhadores 

para compor a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde de São José do 

Rio Preto – SP ; 

 Aprova o adiamento  da XII Conferência Municipal de Saúde; 

 Aprova a prorrogação do contrato DIL / 0029 / 17 com a Funfarme / HB pelo prazo de 12 

(doze) meses; 

 Aprova a prorrogação do convênio 05/2017 - SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia pelo prazo de 12 (doze) meses; 

 Aprova novo convênio para manutenção dos 48 leitos de UTI Covid pactuados com a 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia pelo prazo de 90 (noventa) dias; 

 Aprova o Plano Municipal de Saúde e o Plano Anual de Saúde com inclusão de diretriz 

COVID; 

 
 
 
 

São José do Rio Preto,  14 de outubro de 2020.  
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

EU FICO TANTO TEMPO TENTANDO MATAR UM PERNILONGO, QUE ELE DEVE 
PENSAR QUE ESTOU APLAUDINDO ELE. Sorria, beba muita água e seja feliz! JUNIOR FARIA, Beni Gagliar-

di, Pedro Nimer Filho, Zé Maria, 
Vitinho, entre outros amigos, 
aproveitaram em mesa animada 
o calor para aquele chopinho ge-
lado no J. Conte Choperia, na tar-
de do feriado de segunda-feira.

VALQUÍRIA Menegaldo Silva, 
Psicopedagoga, e Célia Maciel, 
graduada em Serviço Social, 
realizam Live nesta quinta-feira, 
a partir das 20h, com o tema 
“Assistentes Sociais”. No perfi l 
@valquiriamenegaldo.

 FAZENDA BOA VISTA do 
empresário José Carlos Se-
menzato, foi palco de lazer e 
descanso para os integrantes 
da família Semenzato no feriado 
prolongado.

ACIRP 100. Outubro é o mês 
do Centenário da Acirp. São 100 
anos representando o setor pro-
dutivo, com participação ativa no 
desenvolvimento econômico e 
social de Rio Preto, fi rmando-se 
como a porta voz de quem pro-
duz. Hoje, a entidade congrega 
mais de quatro mil associados.

O EVENT PLANNER Wander 
Ferreira Junior, sempre sur-
preendente planejou desta vez 
como atração da comemoração 
o “Audiotur – A Voz de Quem 
Produz” evento que acontece 
entre os dias 18 e 26 de outubro 
de forma inédita. A idéia é que 
os participantes utilizem uma 
pioneira forma de linguagem 
artística utilizando também o 
sentido auditivo que conta com 
tecnologia de ponta no áudio 
executado em 3D. Só vendo 
pra crer. 

ED MENDONÇA, professor, 
reuniu alguns amigos na tarde 
do feriado de segunda-feira, 
para mostrar seu novo espaço 
gourmet em sua residência.

NO HORÁRIO de funciona-
mento do Praça Shopping, de 
segunda a sexta-feira das 09h 
às 19 horas, e aos sábados das 
09 às 18 horas.

FÁBIO SALIONI e Emanuella 
estiveram recarregando as ba-
terias aproveitando o final de 
semana prolongado em Jaraguá 
– Santa Catarina.

DEPILAÇÃO à Laser na Ka-
rina Estética, aproveita para eli-
minar os pelinhos indesejáveis. 
A requisitada Karina Souza, atua 
há 16 anos em trabalho de Es-
tética e Remoção de Tatuagens 
Multicoloridas. Menor tempo de 
tratamento. Mais detalhes (17) 
99181-4336.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Ele é o cara! 
Um brasileiro de Rio Preto vai para os Estados 
Unidos e cria um Instituto de Musica Brasileira 
na Universidade da Flórida e acaba de ser 
eleito com melhor show do ano através do 
FOCUS BRASIL com 46 mil votos. O nome dele 
é professor Dr. Welson Tremura, membro do 
corpo docente do Centro de Estudos Latino-
Americanos e da Faculdade de Música junto 
ao grande Centro de Artes. Como se não 
bastasse esse feito, Tremura também recebeu 
uma indicação separada como melhor cantor. 
A cerimônia de premiação oficial acontecerá 
virtualmente no dia 24 de outubro às 19h30 
(horário Leste americano).

Inauguração da Rede RMFarma
Amanhã, sexta-feira, dia 16, a partir das 08 da manhã, Renato 
Marão e Maria Laura Costantini Marão inauguram a primeira 
unidade da Rede RMFarma de Farmárcias no famoso Posto de 
Gasolina Elefantinho em Rio Preto. Ficou lindona, vale à pena 
esperar até amanhã, para conferir a melhor forma de preço e 
pagamento. No comando do querido casal Maria Laura Costantini 
Marão e Renato Marão. Até o final de 2021, serão abertas cinco 
RMFarma em Rio Preto.

DiáriodoBob
A regra é clara. se não quiser uma cidade suja não deposite 

Lixo na urna. O poder é PHODA. Parece até brincadeira, mas o 
Palestra, um clube que está em estado de falência, em vez de 
unir as suas alas para fortalecer os dois lados, ainda se divide na 
composição das chapas que vão disputar as eleições. Mesmo em 
situação de penúria, no lugar de propostas salvadoras, os sócios 
que ainda restam preferem bater chapas. Pelo andar da carrua-
gem, a esperança não é a ultima que morre. Leitura dinâmica. 
Se os candidatos não melhorarem os seus programas políticos 
uma coisa é certa: podem se preparar para as eleições de 2024. 
Uma eleição começa pela dito e feito. Intervalo. O candidato 
Marcos Casale quase não deu a cara e deixou o protagonismo de 
seu “Sketch” para o ex-prefeito apoiador Valdomiro Lopes, que 
não está na disputa. Break. A Coronel Helena, para responder 
que conhece bem a nossa cidade, diz que é nascida e criada na 
Vila Toninho. Mas o povo de lá não se lembra dela passar por 
lá, nem como cidadã, nem como PM, nos últimos anos. Teste-
munhal. A Justiça Eleitoral também achou que Carlos Arnaldo 
pegou pesado ofendendo Edinho Araújo e lhe passou um sabão. 
O tempo de pregar o reio já era em política. Ponto final. A paz 
tem reinado no Paço Municipal. As más línguas sussurram nos 
bastidores que é porque tem secretário de férias. Política das 
mulheres. O TSE informa que o total de candidatas mulheres 
nestas eleições são 33,3% dos 522 mil registros de candidaturas 
neste ano. Em 2012 foram 31,5% e 31,9% em 2016. Mas, em 
média, tem sido eleitas para apenas 11% dos cargos. Arquivo 
morto. Pra quem gosta de lembrar o passado, na eleição de 
2016 foram 11 vereadores reeleitos com 5 novas cadeiras e na 
formação da Câmara tivemos apenas 3 mulheres e 14 homens. O 
mais votado foi Fábio Marcondes com 8.095 votos. Para prefeito 
foram 113 mil votos para Edinho e 69 mil para Bolçone. Se todos 
os eleitores que votaram neles em separados votarem agora na 
dobradinha, (o que não tem nenhuma lógica) a somatória atingiria 
quase 200 mil votos. Votam nas eleições deste ano em Rio Preto 
pouco mais de 332 mil eleitores. Ponto e basta!

Pesquisa DHOJE  
Aqui em Rio Preto nenhuma 
pesquisa sér ia a inda fo i 
publ icada e, mesmo que 
apareçam alguns números, 
fica difícil imaginar que algum 
candidato possa superar 
um percentual a frente do 
candidato a reeleição Edinho 
Araujo. É claro que ninguém 
pode afirmar que exista um 
candidato que vença qualquer 
pleito a exatamente 30 dias 
do 1º turno (o segundo turno 
será no dia 29 de novembro), 
mas fica a expectativa dos 
apostadores numa arrancada 
do candidato a reeleição 
Edinho já na primeira pesquisa 
que será publicada amanhã na 
primeira página deste jornal. 
Que fique bem claro: Nas 
últimas eleições, o DHOJE não 
errou em nenhuma pesquisa.

Bancarrota
Depois dos desastre financeiro 
dos últimos anos no Palestra 
Esporte Clube, por conta de 
péssimas administrações, 
inclusive com negócios escusos 
na venda da Sede Social central, 
por hora fechada ainda, os 
associados que freqüentam o 
Clube de Campos, já começam 
as tratativas para eleger o novo 
presidente. 

Novo Calçadão
Projeto de arborização no novo 
calçadão de Rio Preto, receberá 
121 árvores nativas e exóticas 
que vão embelezar ainda mais 
o centro de nossa cidade, além 
da decoração natalina que 
promete muitas luzinhas.

henriforne@gmail.com

Pra completar
Welson Tremura, pra matar saudades de 
Rio Preto, ouve todas as manhã lá na 
Flórida, o Show do Roberto, programa criado 
e apresentado pelo colunista, na Radio 
Interativa, das 9 às 10 horas. Ouça você 
também.

Donatella chegou!! Um amor de cachorrinha, para 
a alegria do requisitado cirurgião plástico Renato 

J. Freitas, da dentista na área de estética oral 
Luciana Secches Freitas e dos fi lhos Maria Teresa, 
Heitor e Otávio, que cursa medicina em Ribeirão 

Preto.  Dra. Luciana Secches também é enfermeira e 
supervisiona a equipe da Clínica Ateliê da Imagem, 

no bairro Nova Redentora 

SPOTlight

(17) 99181-4336

Welson Tremura, o músico rio-pretense 
que virou astro da Música Brasileira, nos 
Estados Unidos, no Instituto de Música 
Brasileira na Universidade da Flórida

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)


