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Cláudio LAHOS

RACIONAMENTO Chuvas das últimas 24 horas melhoraram níveis de represas e em Rio Preto vertedouro transbordou nova-
mente, mas Semae mantém racionamento; já Mirassol anunciou a suspensão e abastecimento volta sem restrições.   Pág.A2

Apenas três cursos universitários 
atingem nota máxima no Enade

EM RIO PRETO

Sessão da Câmara ontem aprovou projeto

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Empresário 
é espancado 
dentro de loja

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep) divulgou nesta 
terça-feira (20) os resultados 
do Enade (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes), 
aplicados em 2019, antes da 
pandemia. Foram 59 cursos 
avaliados em oito instituições 
de Rio Preto, sendo que ape-
nas três conseguiram atingir o 
conceito máximo. Veja tabela 
com todas as notas. Pág.A5

Jaci fecha UTI 
para Covid após 
alta de último 

paciente
Ela foi criada para atender 

pacientes de Rio Preto, agora 
com a diminuição das inter-
nações a UTI foi desativada. 
O fechamento da unidade 
ocorre depois de 90 dias de 
funcionamento. Nesse período 
foram atendidos 50 pacientes, 
desses 14 faleceram devido 
às complicações da doença. 
Agora hospital vai atender pa-
cientes com a doença apenas 
na enfermaria.       Pág.A6

Morador de Tanabi flagrado com 
aves é multado em R$ 76 mil
A Polícia Ambiental de Rio 

Preto multou em R$ 76 mil 
um morador de Tanabi por 
manter 134 aves silvestres 
em cativeiro irregular. O fla-
grante foi feito na tarde desta 
segunda-feira (19), após uma 
denúncia indicando o local. 

Segundo a corporação, as aves, 
incluindo algumas ameaçadas 
de extinção, foram encontradas 
em gaiolas e viveiros. Alguns 
pássaros eram ainda utilizados 
como “chama” em gaiolas aco-
pladas a alçapões para atrair 
outras aves.            Pág.A4

Saúde encontra macaco 
morto com febre amarela

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
terça-feira (20) a morte de um 
macaco por febre amarela na 
área de abrangência da UBSF 
Caic/Cristo Rei. O município 
não registra casos da doença 
em humanos desde 2000. A 

Febre Amarela é transmitida 
pelo mosquito Aedes Aegypti. 
Por este motivo, a Vigilância 
Ambiental fará o bloqueio de 
criadouro e nebulização da área 
e também recomenda reforço 
da vacina para a população da 
região.                  Pág.A6

PRIMEIRO SOCORRO GCM faz treinamento de agentes para atendimento a bebês com pa-
radas cardiorrespiratórias e engasgamento; técnicas são passadas pelos bombeiros. Pág.A4

Executivo veta 
desconto de 
IPTU para 

imóvel vigiado
O prefeito Edinho Araújo (MDB) 

vetou totalmente projeto de lei que 
concedia 10% de desconto no IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urba-
no) para proprietários de imóveis 
que possuam instalados o sistema 
de vídeo-monitoramento que ve-
nham ser utilizadas para auxiliar no 
aumento da segurança dentro do 
programa “Cidade Vigiada”.

    Pág.A3

Câmara joga para 
os pais decisão 

de volta às aulas

Vizinha reclama 
de serv fest 

e apanha
Pág. A4

Pág. A4

Os vereadores aprovaram na 
sessão desta terça-feira (20) por 
unanimidade o mérito de projeto 
que faculta à volta as aulas pre-
senciais dos alunos da rede mu-
nicipais aos pais ou responsáveis.

Segundo o vereador Jean Dornelas 
(MDB) autor do projeto, mesmo com a 
decisão da prefeitura de não ter aulas 
presenciais este ano, a aprovação é 
importante, pois deixa essa respon-
sabilidade nas mãos dos pais. Pág.A3

LIDE anuncia 
sabatina com 
candidatos de 

Rio Preto
Pág. A3
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21 de outubro de 2020 COTIDIANO

A Cetesb - Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo -  informou nesta ter-
ça-feira (20) que às 10 horas 
todas as estações de monito-
ramento do ar de Rio Preto, 
no Eldorado, Jardim Nazare-
th, Jardim Maria Cândida e 
São Francisco, registravam 
boa qualidade do ar. A chu-
va acumulada nas últimas 
24 horas foi cerca de 30,6 
milímetros, foi a maior chu-
va acumulada desde o dia 
14 de abril, quando foram 
registrados 35,2 milímetros.

De acordo com o site Cli-
matempo a última semana 
do mês será de muita chuva. 
A indicação é de elevados 
volumes entre os dias 26 e 
30 de outubro.

A chegada de uma frente 
fria por volta do dia 25 deste 
mês e a formação de uma 
grande área de baixa pres-
são, juntamente com as con-
dições de vento favoráveis na 
média e alta atmosfera serão 
os responsáveis pelo elevado 
volume de chuva.

Segundo o Centro de 
Previsão de Tempo e Estu-
dos Climáticos (Cptec), a 
previsão de chuva continua 
para esta terça- feira(20), 
com temperaturas marcando 
20°C de mínima e 27°C de 
máxima.

Qualidade do ar 
volta ser boa em 

toda cidade
Janaína PEREIRA

Após chuvas, Rio Preto mantém 
racionamento; Mirassol suspende
O Semae – Serviço Mu-

nicipal Autônomo de Água e 
Esgoto de Rio Preto - informou 
na manhã desta terça-feira 
(20) que o volume de chuva 
registrado no pluviômetro, nas 
últimas 24 horas, foi de 28,7 
milímetros. É considerada uma 
quantidade razoável de preci-
pitação, mas mesmo assim o 
racionamento está mantido 
pelo menos até quinta-feira, 
diz a autarquia

A Represa Municipal, que 
fornece água para a Estação 
de Tratamento de Água – ETA 
Palácio das Águas, voltou ao 
nível normal e o vertedouro 
encheu novamente.

Nesta terça, os técnicos da 
autarquia estarão realizando 
análises da água bruta da Re-
presa Municipal. Assim que as 
análises ficarem pronta, será 
definido o volume de captação 
da água e o racionamento. A 
expectativa é de novas chuvas 
para a diminuição do horário 
de racionamento na quinta-
-feira (22) e até mesmo o seu 
encerramento.

O Semae esclareceu que 
essa primeira água traz muitas 
impurezas. São necessárias de 
24 a 48 horas para aumentar 
a captação e fazer um balanço 
hídrico. O racionamento de 
água nos bairros abastecidos 
pela ETA continua, hoje e 
amanhã, das 12 às 22 horas.

MIRASSOL - A Sanessol 
anunciou  na tarde de ontem 
o fim do período de racio-
namento de água, que teve 
a duração de apenas cinco 
dias, afetando somente 40% 
da cidade.

Desde o anúncio do ra-
cionamento, feito no último 

dia 14, a Sanessol tem mo-
nitorado de forma intensiva 
a produção de água. Com 
as chuvas registradas nesta 
segunda-feira, o nível do rio 
São José dos Dourados subiu. 
Além disso, nesse período, 
também houve uma redução 
de 15% no consumo.

 “Com este novo cenário, 
conseguimos recuperar o ma-
nancial e retomar a estabilida-
de do sistema, possibilitando 
a suspensão do racionamento 
nesse momento. Essa rápida 
recuperação, em apenas cinco 
dias, só foi possível devido aos 
esforços em conjunto entre 
Sanessol, Prefeitura e Arsae 
(Agência Reguladora de Água 
e Esgoto de Mirassol), bem 
como o conhecimento técnico 
dos nossos colaboradores, 
além dos investimentos apli-
cados nos sistemas de água 
como manobras técnicas, 
desde o início do período de 
estiagem”, explica o diretor 
geral da Sanessol, Antonio 
Hercules Neto. “Mesmo com 
a retomada, precisamos que 
o uso consciente da água seja 
um compromisso de todos”, 
reforça Hercules.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ABASTECIMENTO CETESB

CIDADE NORTE

Cláudio LAHOS

Ricardo BONI

Represa municipal em Rio Preto enche depois da chuva e vertedouro voltar a jorrar

Chuva enche manancial no rio Sao José dos Dourados, em Mirassol, e captação volta 
ao normal

Cláudio LAHOS

Represa Municipal, 
que fornece água 
para a Estação 

de Tratamento de 
Água – ETA Palácio 
das Águas, voltou 

ao nível normal e o 
vertedouro encheu 

novamente

“

”

Obra de miniterminal 
em avenida provocará 

interdições rápidas
A avenida Alfredo Antônio 

de Oliveira, na região Norte 
de Rio Preto, deverá registrar 
interdições momentâneas 
ao longo dos próximos 20 
dias, no trecho em frente ao 
Shopping Cidade Norte, onde 
está sendo construído o mini-
terminal Norte.

Os fechamentos do fluxo 
de veículos serão realizados 
fora dos horários de pico e 
atingirão apenas um dos dois 
sentidos de direção. O desvio, 
quando necessário, será feito 
pela rua José Rúbio, no Jar-
dim Simões.

A próxima interdição des-
se tipo ocorrerá quando for 
lançada a cobertura do mini-
terminal que fica no canteiro 
central da avenida, o que 
deve ocorrer até a próxima 
sexta-feira (23).

Segundo a Secretaria de 
Trânsito, Transportes e Se-
gurança a orientação é para 
que aqueles motoristas que 
puderem utilizem a avenida 
Antônio Antunes Júnior, que 
integra o Anel Viário, para 
chegar à região dos bairros 
Jardim Nunes, Santo Antô-
nio, Duas Vendas e Jardim 
Planalto.

A OBRA   - A construção 
do miniterminal Norte en-
trou em fase de acabamento 
nesta semana. A empresa 
responsável pela obra instalou 
as grades de proteção e os 
pilares que vão sustentar a 
cobertura. A obra conta ainda 
com três lombofaixas que per-
mitirão o acesso mais seguro 
às plataformas de embarque 
além de acessibilidade para 
deficientes visuais.

O Plano de Mobilidade 

Da REPORTAGEM Urbana prevê a construção 
de seis miterminais, que vão 
permitir a mudança do siste-
ma de transporte coletivo de 
radial (com todas as linhas 
partindo do terminal central) 
para perimetral (com linhas 
interligando as diferentes re-
giões da cidade).

Dos seis miniterminais 
previstos no plano, três já fo-
ram concluídos nas avenidas 
Fortunato Ernesto Vetorrazo, 
Brigadeiro Faria Lima e Hanísio 
Haddad.

Os miniterminais das ave-
nidas Potirendaba (reforma) e 
Alfredo Antônio Oliveira estão 
em fase de acabamento. O 
sexto miniterminal será cons-
truído na Rua Manoel Moreno 
(em frente à UPA Norte) e 
já está em fase de terrapla-
nagem. O investimento total 
nos miniterminais será de 12 
milhões.Trecho poderá sofrer interdições rápidas por causa de obra de miniterminal

Divulgação
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Gregos e troianos
A chuva que caiu sobre Rio Preto nas últimas horas trouxe 

alívio que agrada gregos e troianos: para a população que en-
frenta racionamento de água e também para o prefeito Edinho 
Araújo (MDB, foto), que disputa a reeleição. Apesar de o Semae 
ser uma autarquia independente, qualquer medida antipopular 
sempre recai sobre o prefeito de plantão. Como em campanha 
eleitoral adversário não perdoa, mesmo se o prefeito estiver com 
razão, a chuva coloca um basta nessa situação, que trazia preo-
cupação ao governo. O racionamento, entretanto, é necessário 
por causa do baixo nível da Represa Municipal, que abastece 
cerca de 25% da população. O superintendente Nicanor Batista 
Júnior adiantou que o racionamento nos bairros abastecidos pela 
ETA continua até amanhã, quando será feito um novo balanço 
para decidir se será reduzido ou até mesmo suspenso até a 
próxima estiagem.

Séria
Falando sobre as ações 

do Semae no período de 
estiagem para evitar um co-
lapso no abastecimento de 
água, o chefe de gabinete, 
Zeca Moreira, disse que a 
autarquia é séria e que pres-
ta um serviço da mais alta 
utilidade pública. “Não faz 
política, nem se deixa usar 
por políticos”, ressaltou. 
Como a chuva caiu de forma 
consistente sobre a cidade, 
Moreira declarou que a 
suspensão do racionamen-
to, quando acontecer, será 
por meio de uma decisão 
técnica. Ou seja, com abas-
tecimento de água não deve 
fazer politicagem…  

Lotação máxima
Como Rio Preto está na fase amarela no Plano São Paulo, o 

vereador Anderson Branco (PL) defende que as igrejas já podem 
permitir lotação máxima de fiéis, neste período de pandemia. Para 
tanto, requerimento de sua autoria foi lido na sessão de ontem 
e a reivindicação será encaminhada para a Prefeitura, com o 
objetivo de ser analisada pelos profissionais do comitê gestor de 
combate ao novo coronavírus. “As igrejas já estão respeitando 
todas as medidas de segurança e não há notícia de proliferação 
da doença nesses locais”, justifica o vereador. Os profissionais 
da área sanitária, no entanto, têm de avaliar muito bem antes 
de tomar uma decisão. Afinal, durante as missas e cultos os fiéis 
cantam hinos de louvores que, infelizmente, podem aumentar 
os riscos de contaminação pela covid-19.

Culatra
A equipe de produção 

do programa da candidata 
a prefeita Coronel Helena 
Reis (Republicanos) tem co-
metido barrigadas. Algumas 
escorregadas só percebe 
quem entende do assunto. 
Falhas deixam a candidata 
na saía justa, porque divul-
ga as propostas e depois 
tem de justificar. A última 
envolveu a academia Rio 
Fitness, que fechou devido 
o assassinato da personal 
trainer Andressa Serantoni e 
não por causa das medidas 
de combate ao coronavírus. 
A equipe cutucou o concor-
rente Edinho Araújo (MDB) e 
o tiro saiu pela culatra.    

Diferente
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (PP), disse 
que a atual campanha está 
“diferente” às realizadas no 
passado por causa do coro-
navírus. “A campanha está 
muito forte na rede social 
e na televisão”, diz. Sobre 
a distribuição de material, 
revelou que acontece com 
certa restrição. “Reunião nas 
empresas, que a gente fazia 
com até 100 pessoas, não 
existe e não pega bem”, re-
conheceu. Os empresários, 
diz ele, não estão dispostos 
a reunir funcionários para 
evitar aglomerações. “É 
uma campanha no varejo”, 
comparou.

Turbinada
A campanha do candida-

to a prefeito Carlos Arnaldo 
(PDT) foi turbinada com re-
curso financeiro de R$ 400 
mil liberado pela Executiva 
Nacional do partido. O di-
nheiro é do fundo eleitoral de 
campanha, cujo montante é 
de R$ 2 bilhões de recursos 
públicos que serão distribu-
ídos aos partidos. Como já 
havia recebido doação de R$ 
1.550,00, o valor da receita 
do pedetista subiu para R$ 
401.550,00. Mas, por en-
quanto, o candidato declarou 
despesas de R$ 18.225,65 
com material gráfico, Face-
book Serviços Online e com 
combustível.

Evitar danos
O juiz da 1ª Vara Cível, 

Ricardo de Carvalho Lorga, 
concedeu liminar que obri-
ga o Facebook restabelecer 
contas de Cláudia de Giuli 
(MDB), sob pena de multa 
diária de R$ 3 mil até o 
limite de R$ 50 mil. Uma 
conta foi bloqueada e a 
outra excluída devido post 
fake de um menor de 18 
anos, em explícita nudez. 
Como a vereadora disputa 
a reeleição, o juiz entendeu 
que a suspensão poderia 
causar danos irreversíveis à 
candidata. A decisão saiu no 
último sábado, porém, até 
ontem as contas não haviam 
sido restabelecidas. 

Alta hospitalar
Informação que corria 

nos bastidores ontem era 
que Valdomiro Lopes (PSB) 
iria receber alta hospitalar. 
O ex-prefeito foi internado 
no Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, na semana 
passada, após ser testado 
positivo para covid-19. Se 
a informação se confirmar, 
é uma ótima notícia, sinal 
que Valdomiro superou essa 
doença, que já matou quase 
155 mil brasileiros. Mes-
mo recebendo alta, ainda 
segundo informação extra-
oficial, o ex-prefeito deve 
ficar na capital paulista até 
o fim de sua recuperação. 
A conferir!

Câmara joga para os 
pais responsabilidade 

de retorno às aulas
Os vereadores aprovaram 

na sessão desta terça-feira 
(20) por unanimidade o mé-
rito de projeto que faculta à 
volta as aulas presenciais dos 
alunos da rede municipais aos 
pais ou responsáveis.

Segundo o vereador Jean 
Dornelas (MDB) autor do pro-
jeto, mesmo com a decisão 
da prefeitura de não ter aulas 
presenciais este ano na rede 
municipal, a aprovação do 
projeto é importante, pois 
deixa essa responsabilidade 
nas mãos dos pais.

Resguardo - O projeto 
pode resguardar os alunos do 
Fundamental II alunos do 6º 
ao 9º anos que ainda não ti-
veram decisão anunciada pela 
administração municipal. Ou 
até mesmo caso no inicio do 
ano letivo de 2021 não haja 
uma segurança completa para 
a volta às aulas presenciais.

Sessão – outros três pro-
jetos dos sete na ordem do dia 
da sessão desta terça foram 
aprovados, um de autoria do 
vereador Jean Charles (MDB) 
que dispõe sobre a proibição 
da aquisição ou estoque por 
parte de Ferros-Velhos ou Fun-
dições de bens públicos e de 
medidores de energia.

Por sua vez o vereador e 
presidente da Câmara, Paulo 

Pauléra (Progressistas) apro-
vou em proposta que realiza 
o tombamento do “Orquestra 
Sinfônica de São José do Rio 
Preto” e outro projeto apro-
vado desta vez de autoria do 
vereador Renato Pupo (PSDB) 
institui no calendário oficial de 
eventos do município a “Virada 
Animal” a ser comemorado 
sempre no dia 4 de outubro, 
ambos os projetos tiveram a 
legalidade aprovada.

Vista – dois projetos tive-
ram pedidos de vista (adia-
mento) aprovados o primeiro 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

ESTA SEMANA

Lide anuncia sabatina com 
prefeituráveis de Rio Preto

O LIDE Noroeste Paulista 
realiza esta semana debate 
com os candidatos a prefeito 
de Rio Preto, nesta quarta 
(21) e quinta-feira (22) o 
evento acontecerá em dois 
dias segundo os organizado-
res para garantir as medidas 
de prevenção e protocolos 
exigidos perante o combate a 
Covid-19.

Nesta quarta o debate terá 
a participação dos candidatos 
Edinho Araújo da coligação 
“Rio Preto Muito mais”, Filipe 
Marchesoni do Novo, coronel 
Helena da coligação “Mudan-
ça com Segurança” e Marco 
Casale da coligação “Rio Preto 
de Verdade”. Na quinta (22) é 
a vez será a vez dos candidatos 
Carlos Alexandre do PC do B, 
Carlos Arnaldo da coligação 

“Rio Preto Pode Mais”, Celi 
Regina do PT.

Segundo os organizadores 
o candidato Marco Rillo do 
Psol optou por não participar 
por conta de o debate ser 
presencial.

O debate será transmitido 
pelas redes sociais do Lide e 
transmitidos ao vivo nos dois 
dias entre as 18 e às 20 horas.

Foram convidados os candi-
datos cujos partidos possuem 
representatividade no Congres-
so Nacional, conforme prevê a 
legislação eleitoral. Com isso 
Paulo Bassan do PRTB e Ro-
gério Vinicius do DC.

O LIDE Noroeste Paulista 
Debate é realizado com apoio 
dos profissionais do escritório 
NKN Sociedade de Advogados 
para garantir o cumprimen-
to das normas da legislação 
eleitoral.

Da REDAÇÃO

Executivo veta desconto no IPTU para imóvel com câmeras

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou totalmente 
projeto de lei que concedia 
10% de desconto no IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) para proprietários 
de imóveis que possuam 
instalados o sistema de 
vídeo-monitoramento que 
venham ser utilizadas para 
auxiliar no aumento da se-
gurança dentro do programa 
“Cidade Vigiada”.

Na proposta de autoria do 
vereador Fábio Marcondes 
(PL) os equipamentos de-
vem ser de alta resolução e 
terão que gravar e captar as 
imagens que poderiam ser 

requisitadas por instituições 
policiais ou judiciais.

Na justificativa para o veto 
total do projeto o executivo 
salienta que “O autógrafo 
deve ser totalmente vetado 
por ser inconstitucional e 
violadora da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (art. 14), 
diante da existência de re-
núncia fiscal, sobretudo em 
época de crise financeira” 
traz trecho da decisão.

Sérgio SAMPAIO
Cláudio LAHOS

NÃO VAI TER

VAI-E-VEM

Proposta dava desconto 
para imóveis com 
sistema de vigilância 
online

a proposta do vereador Jorge 
Menezes (PSD) que dispõe 
sobre o licenciamento de ativi-
dades econômicas temporárias 
como feiras e exposições.  O 
autor pediu 20 sessões de 
vista. O outro pedido foi mais 
polêmico, pois o autor ques-
tionou a rapidez que a vista foi 
aprovada, o vereador Celso Luiz 
Peixão (MDB) queria a votação 
de imediato de sua proposta 
que quer proibir que aconteça 
o abastecimento dos tanques 
dos postos de combustível por 
meio de caminhões e carretas 

Vereadores aprovaram projeto por unanimidade ontem durante sessão

durante horários que os postos 
estejam realizando atendimen-
to a consumidores.

Prejudicado – por sua vez 
o projeto de vereador José 
Carlos Marinhos (Patriota) 
que altera o artigo 9º da Lei 
13.204 de 25 de junho de 
2019 que amplia de 10 para 
20 anos o prazo do ano de 
fabricação dos veículos usados 
pelos motoristas de aplicativo, 
foi prejudicado pela ausência 
do vereador na sessão no mo-
mento da votação.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação
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EM TANABI SÁBADO

A Polícia Ambiental 
apreendeu dois pássaros 
silvestres mantidos irregu-
larmente em cativeiro, no 
último sábado (17), em 
Rio Preto. A polícia chegou 
até o local após receber 
denúncia indicando uma 
casa que mantinha as 
aves.

Segundo a Polícia Am-
biental, um canário da ter-
ra apresentava uma anilha 
de identificação com sinais 
claros de adulteração. A 
outra ave era um pássa-
ro preto que estava sem 
anilha de identificação. 
Os pássaros passaram 
por avaliação veterinária e 
será verificada qual vai ser 
a destinação.

O dono do imóvel foi au-
tuado administrativamen-
te, sendo que responderá 
pelo crime em liberdade.

O 4º BPAmb ressalta 
que manter aves irregu-
larmente em cativeiro é 
infração administrativa, 
sujeita a multa e apreen-
são dos animais, além de 
crime ambiental.

Aves também 
são encontradas 

em Rio Preto
Da REPORTAGEM

Polícia Ambiental resgata 134 aves de 
cativeiro e aplica R$ 76 mil em multa
A Polícia Ambiental de Rio 

Preto multou em R$ 76 mil 
um morador de Tanabi por 
manter 134 aves silvestres 
em cativeiro irregular. O fla-
grante foi feito na tarde desta 
segunda-feira (19), após uma 
denúncia indicando o local.

Segundo a corporação, 
as aves, incluindo algumas 
ameaçadas de extinção, fo-
ram encontradas em gaiolas 
e viveiros. Alguns pássaros 
eram ainda utilizados como 
“chama” em gaiolas acopla-
das a alçapões para atrair 
outras aves. Do total de aves 
apreendidas, somente quatro 
portavam anilhas de identifi-
cação, sendo dois bicudos e 
dois canários da terra.

Aos policiais, o dono do 
local disse não possuir ca-
dastro de criador amadorista 
de passeriformes (ordem das 
aves constituída por vários 

milhares de espécies) e con-
tou também que capturava as 
aves para vendê-las por R$ 
10 e R$ 15. Ele foi autuado 
administrativamente e res-
ponderá pelo crime ambiental 
em liberdade e está sujeito a 
multa.

As aves passaram por ava-
liação veterinária e aquelas 
sem anilha foram soltas, as 
demais apreendidas aos cui-
dados da Polícia Ambiental.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
ESPÉCIES
ENCONTRADAS:

Dois bicudos (aves 
ameaças de extinção)
Cento e doze canários 
da terra
Dezesseis coleirinho 
papa capim
Um bigodinho
Um sabiá laranjeira
Um tico tico rei
Um tico tico do café

Policia Ambiental resgatou 134 aves em cativeiro clandestino em Tanabi

COM BOMBEIROS PANCADARIA

GCM tem treinamento para atender bebês

A Guarda Civil Municipal 
iniciou nesta terça-feira (20) 
o treinamento dos agentes da 
corporação para atendimento 
em casos de parada cardiorres-
piratória e engasgamento de 
bebês. O objetivo é habilitar os 
agentes para fazer o primeiro 
atendimento até a chegada 
do Corpo de Bombeiros ou 
Resgate.

As aulas, que serão minis-
tradas ao longo de seis dias, 
contam com turmas de 30 
agentes da GCM, em média. 
O treinamento, ministrado por 
integrantes do Corpo de Bom-
beiros, apresenta técnicas de 
desengasgamento de bebês e 
ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP).

“É importante manter os 
agentes atualizados sobre esse 
tipo atuação. Muitas vezes, o 

agente que atende o telefone 
da emergência (153) consegue 
acalmar um pai ou uma mãe 
e orientar para que a vida da 
criança seja salva”, afirmou o 
coordenador operacional, Victor 

Cornacchioni.
No total, serão 200 agentes 

treinados por meio dessa ação, 
todos com atuação na linha 
de frente do atendimento à 
população.

Da REPORTAGEM

Empresário é espancado dentro de 
loja de materiais de construção

Um empresário de 40 anos 
foi agredido nesta segunda-fei-
ra (19) por várias pessoas em 
um comércio de materiais de 
construção no bairro São Judas 
Tadeu, em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada 
e ao chegar ao local encontrou 
a vítima com lesões e aparen-
te fratura na perna direita. O 
empresário foi socorrido por 
uma equipe do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e encaminhado 
para o Pronto Atendimento da 
Unimed.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, houve 
um desentendimento gene-
ralizado envolvendo de 6 a 8 
pessoas, que, em determinado 

momento, passaram a agredir o 
empresário. Duas testemunhas, 
filho e funcionário do empre-
sário, disseram à PM que não 
conseguiram socorre-lo porque 
um dos envolvidos disse estar 
armado, colocou a mão na 
cintura como se fosse pegar a 
arma e os ameaçou.

No local, a PM foi informa-
da sobre a placa dos possíveis 
agressores por populares. Ao 

identificar o proprietário, os po-
liciais seguiram até a residên-
cia e lá chegando localizaram 
a moto, com as mesmas ca-
racterísticas dadas pelas teste-
munhas. O dono do veículo e o 
filho dele, que estaria dirigindo 
a moto, foram encaminhados à 
Central de Flagrantes e embora 
tenham sido reconhecidos pe-
las testemunhas como sendo 
dois dos agressores, negaram 
que tenham praticado o crime.

A assessoria de imprensa 
da Unimed informou que após 
receber atendimento médico 
ortopédico, o paciente foi 
transferido para o Hospital 
de Base, onde permanece 
internado na enfermaria e sem 
previsão de alta no momento. 
Ele está consciente, orientado 
e comunicativo.

Tatiana PIRES

Divulgação

Grupos tem em média 30 agentes em cada treinamento

O caso foi 
registrado 
como lesão 

corporal e será 
encaminhado ao 

3° Distrito Policial

ALTINO HERMENEGILDO SABINO, 
natural de Corumbá/MS, faleceu aos 74 
anos de idade. Era casado Sra. Maria 
da Graça Homsi Cal Sabino e deixa os 
fi lhos Flávia Cal Sabino  e Fábio Cal Sa-
bino. Foi sepultada no dia 20/10/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para o crematório 
Parque Jardim da Paz.

MARIA VANESSA RAMAZZINI na-
tural de Novo Horizonte/SP, faleceu aos 
75 anos de idade. Era divorciada do Sr. 
Irassu Antunes Matta e deixa os fi lhos 
Pietro Ramazzini e Fabiana Ramazzini. 
Foi sepultada no dia 20/10/2020, às 
15:00, saindo seu féretro do velório 
para o crematório Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

DAECY ALVES DE CASTRO natural 
de Avanhandava/SP, faleceu aos 75 
anos de idade. Era viúva do Sr. Arinaldo 
Barroso de Castro e deixa os fi lhos Ari, 
Leni, Levi e Suzeni. Foi sepultada no 
dia 20/10/2020, às 10:30, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever  
para o cemitério São João Batista.

JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES natural 
de Guaíra/SP, faleceu aos 75 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Maria 
das Dores Souza Nunes e deixa os 
fi lhos Joana D’arc, Léia de Oliveira, 
Marcelo de Oliveira, Gisela Perpétua. 
Foi sepultada no dia 20/10/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever  para o cemitério 
São João Batista.

BANCO

Empreiteira tem mais de 
R$ 3 mil tirados da conta

Uma empreiteira de 36 
anos procurou a Polícia Civil de 
Rio Preto após movimentações 
financeiras, que somam R$ 
3.283, serem efetuadas de 
sua conta corrente sem o seu 
conhecimento. O boletim de 
ocorrência foi registrado nesta 
segunda-feira (19).

Segundo informações do 
registro policial, a vítima notou 

as movimentações, sendo um 
saque e três transferências, 
ao efetuar um pagamento e 
verificar que seu saldo era in-
suficiente. Ela afirmou que não 
foram feitas por ela e nem por 
seu marido.

O caso foi registrado como 
furto e a vítima declarou que 
tem interesse em dar prosse-
guimento à denúncia após o 
esclarecimento da autoria do 
crime.

Tatiana PIRES

SUMIU

Bordadeira some com R$ 2 mil 
em produtos de empresária

Uma empresária de 63 
anos procurou a Polícia Civil de 
Rio Preto para denunciar que 
contratou o serviço de uma 
bordadeira e ela sumiu com as 
roupas, acarretando prejuízo 
de R$ 2 mil.

Segundo o boletim de 
ocorrência, registrado nesta 
segunda-feira (19), a vítima 
tem uma empresa que presta 
serviços de bordado e contrata 
bordadeiras às quais distribui 
os trabalhos. No início do mês 
entregou 42 peças de roupa 
para uma delas e na data 
combinada de receber o ser-

viço, soube que a bordadeira 
tinha mudado de endereço. Ela 
contou ainda que o telefone 
que tem para contato foi blo-
queado para receber ligações 
do número da empresária.

O caso foi registrado como 
apropriação indébita e será 
encaminhado para o 5° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

Caso foi registrado no Plantão Policial

SERV FEST 

Funcionária pública 
é agredida após 

reclamar de vizinhos

Uma funcionária pública 
estadual, de 60 anos, foi 
agredida e ameaçada de morte 
após reclamar de um serv fes-
tas e acionar a Polícia Militar. 
As agressões e ameaças ocor-
reram no final da tarde desta 
segunda-feira (19), no bairro 
Solo Sagrado, em Rio Preto.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, no sábado (18), a idosa 
acionou a PM e a dona do 
estabelecimento comercial 
por não ter gostado da atitude 
chamou um casal de amigos 
e a irmã para irem até a casa 
da vítima.

Uma das mulheres, se-
gundo o relato da funcionária 
pública, ameaçou-a dizendo: 
“Vocês param de implicar com 
a dona do bar, pois não temos 
medo do seu marido e vamos 

te arrebentar”.
Os outros dois estavam 

escondidos na casa ao lado e 
quando a vítima saiu em frente 
a sua residência foi atacada, 
desprevenida, pelos três, que 
a empurraram em direção 
a uma árvore e desferiram 
tapas e socos. Além de ter 
sido agredida fisicamente, a 
funcionária pública foi ofendi-
da verbalmente e ameaçada a 
todo o momento.

Ainda conforme a vítima 
contou à polícia, as agres-
sões só cessaram quando 
ela conseguiu entrar em sua 
casa. Neste momento, os 
agressores chutaram o portão 
da residência com o intuito 
de invadir. Não houve dano 
ao imóvel.

Foi requisitado exame de 
corpo delito para a idosa e o 
caso foi registrado como lesão 
corporal e ameaça.

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS



Vivemos por décadas lutando arduamente em busca de so-
nhos, metas e ideais. O ciclo da vida, desde o nascimento até a 
morte, segue um curso desenfreadamente rápido, sem que as 
pessoas ao menos percebam que, de forma ininterrupta, nosso 
coração bate sem parar. Durante o dia ou ao longo da madru-
gada, trabalhando, estudando ou descansando, o coração bate 
incessantemente.

Nossos batimentos cardíacos são resultado do funcionamento 
adequado de uma verdadeira estação elétrica que existe no cora-
ção. Além das fibras musculares que promovem a força contrátil do 
coração, fibras elétricas extremamente especializadas conduzem 
os impulsos de um segmento a outro, de uma célula para outra, 
regendo esta orquestra de 60 a 80 batimentos por minuto.

Somente lembramos dos batimentos cardíacos quando senti-
mos o coração acelerar ou desacelerar ou, principalmente, quando 
a frequência cardíaca torna-se desorganizada, como nos casos 
de arritmias cardíacas.

Pode-se afirmar que a frequência cardíaca de uma pessoa 
apresenta variabilidade ao longo de um mesmo dia, em virtude 
de diversos fatores como genética, alimentação e estados de 
ansiedade.

Mais do que compreender que nosso coração bate de forma 
extremamente variável, seria assimilar como ajustar esta frequên-
cia cardíaca, seja quando é necessário aumentar os batimentos 
para melhorar o desempenho físico e intelectual, seja quando é 
preciso reduzir os batimentos para atenuar sintomas desconfor-
táveis como desconforto torácico e falta de ar.

A frequência cardíaca pode ser uma aliada ou uma inimiga 
do bem-estar cardiovascular e algumas situações do cotidiano 
atestam isto. Quando decidimos subir as escadas correndo, che-
gamos ao local desejado com a sensação de que o coração vai 
ser expelido pela boca. Nesta circunstância, ficamos ofegantes, 
com dificuldade para falar e precisamos descansar para recuperar 
as energias.

Quando subimos uma ladeira caminhando, muito provável 
que, na metade do trajeto, tenhamos que parar para respirar e 
reequilibrar as forças, uma vez que a frequência cardíaca está 
muito elevada.

O sobrepeso, a obesidade e o sedentarismo impedem que uma 
pessoa adquira condicionamento minimamente satisfatório para 
executar esforços físicos sem que a frequência cardíaca dispare 
e limite a respiração e o vigor.

Dessa forma, um dos propósitos de se buscar redução de peso 
corpóreo é melhorar e otimizar a capacidade cardíaca de tolerar 
os esforços, sem necessidade de uma elevação tão significativa 
dos batimentos cardíacos. Atletas de algumas modalidades como 
futebol, por exemplo, adquirirem progressivamente um condicio-
namento tão bom que os batimentos cardíacos não sobem tanto 
ou até mesmo diminuem, durante momentos de intenso esforço.

Atividades físicas na água, como no caso da hidroginástica e 
circuitos baseados na imersão, podem ser muito úteis para pro-
mover normalização ou redução da frequência cardíaca. Muitos 
estudos demonstram que as temperaturas mais amenas da água, 
o poder de amortecimento da água e a influência da profundidade 
podem ser determinantes em acalmar os batimentos cardíacos, 
sem causar tanto desconforto. Assim, terapias físicas na água 
são estratégias interessantes para pessoas com propensão para 
taquicardia.

A insônia tem sido um problema epidêmico e cada vez mais 
impactante na saúde cardiovascular. Os níveis de estresse emo-
cional provocam descargas hormonais na circulação sanguínea, 
liberando adrenalina em quantidades consideravelmente acentua-
das. Não há como dormir de forma reparadora e tranquila, estando 
os níveis de adrenalina elevados, simulando o que acontece em 
situações de susto, trauma e medo.

Níveis exacerbados de adrenalina coexistem com frequência 
cardíaca elevada ou episódios de arritmia cardíaca. Para prevenir 
estas descargas de adrenalina, os hábitos alimentares noturnos 
devem ser revistos, como, por exemplo, reduzir o consumo de 
alimentos condimentados e bebidas ricas em cafeína e outros 
estimulantes.

Terapias não medicamentosas utilizando música, meditação, 
hipnose e atividades motoras podem funcionar como calmantes 
naturais para regular a frequência cardíaca e a qualidade do 
sono. Nas situações mais extremas, buscar o auxílio médico para 
melhor seleção de uma medicação ansiolítica pode ser decisivo 
no controle adequado dos batimentos cardíacos.

Os hormônios tireoidianos participam ativamente na regulação 
dos batimentos cardíacos. Para se ter uma ideia, quando estes 
hormônios estão baixos, pode ocorrer queda dos batimentos 
cardíacos por tempo indeterminado, associada a sintomas como 
cansaço, tontura, turvação visual e sudorese fria. Para ajustar a 
frequência cardíaca, a conduta torna-se muito objetiva -reposição 
hormonal.

Quando os hormônios tireoidianos estão altos, pode ocorrer 
elevação dos batimentos e arritmias e, nestas circunstâncias, o 
controle da frequência cardíaca dependerá dos medicamentos 
que inibam esta hiperprodução hormonal.

Sentir dor é certamente uma das piores manifestações que 
uma pessoa pode ter. Dor de dente, dor no joelho, dor de cabeça, 
dor abdominal e dor no peito, em todas estas situações nossa 
frequência cardíaca tende a subir nas primeiras horas causando 
desconforto respiratório e esgotamento mental.

Quando estas dores tornam-se crônicas, o corpo pode sucum-
bir e não conseguir manter a frequência cardíaca elevada. A partir 
daí, sentir dor e conviver com frequência cardíaca baixa passam 
a predominar, limitando a rotina e causando muitos incômodos 
na vida diária. O tratamento precoce e contundente da dor, seja 
qual for a origem, utilizando recursos medicamentosos ou não 
medicamentosos, é uma estratégia essencial para manutenção 
de uma frequência cardíaca equilibrada.

O ritmo de batimentos do coração é algo alucinante, visto 
que depende de muitos fatores e apresenta variabilidade consi-
derável. As pessoas precisam compreender não somente o que 
pode aumentar e reduzir a frequência cardíaca, mas também 
saber usar estes conceitos para ajustar sua própria frequência 
em meio as atividades do cotidiano. Buscar a orientação médica 
em determinadas situações também é fundamental, evitando a 
perpetuação de sintomas limitantes. Caso queira ler mais sobre 
saúde do coração, acesse meu site: https://coracaomoderno.
com.br.

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Frequência cardíaca 
depende de vários fatores 
e apresenta alta variação

ENADE

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep) divulgou nesta 
terça-feira (20) os resultados 
do Enade (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes), 
aplicados em 2019, antes da 
pandemia. Foram 59 cursos 
avaliados em oito instituições 
de Rio Preto, sendo que ape-
nas três conseguiram atingir 
o conceito máximo.

O conceito Enade varia 
de 1 a 5 e é calculado com 
base no desempenho dos alu-
nos na prova. No município, 
os cursos que conseguiram 
atingir a média 5 foram os 
de medicina e enfermagem, 
ambos da Famerp, e o curso 
de bacharelado de Educação 
Física da Unip. No Brasil fo-
ram avaliados 8.368 cursos 
e apenas 2% conseguiram a 
atingir a nota máxima.

“Trabalhamos para ofe-
recer uma estrutura com 
docentes altamente qualifi-
cados, laboratórios especia-
lizados e modernos, grade 
curricular atualizada, além de 
contarmos com um complexo 
de hospitais-escola, como 
Hospital de Base e Hospital 
da Criança e Maternidade, 
considerado um dos melho-
res do país. Na outra ponta, 
nossos alunos são dedicados 
e comprometidos”, afirmou 
o diretor geral da Famerp, 
Dulcimar Donizeti de Souza.

Além da Famerp e da Unip, 
as outras instituições avalia-
das foram: Unirp, Unorp, Fa-
ceres, Unesp, Fatec e Unilago. 
Os cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Educação Física, 
Enfermagem e Engenharia 

Só 3 cursos de 
Rio Preto têm 
nota máxima

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Trabalhamos para 
oferecer uma 
estrutura com 

docentes altamente 
qualificados, 
laboratórios 

especializados 
e modernos, 

grade curricular 
atualizada, além 

de contarmos com 
um complexo de 
hospitais-escola, 
como Hospital de 
Base e Hospital 

da Criança e 
Maternidade, 

considerado um dos 
melhores do país

“

”

Um total de 66,5% dos 
alunos das escolas estaduais 
de São Paulo demonstrou in-
teresse em continuar na rede 
e já efetivou sua rematrícula. 
O restante dos alunos pode 
fazer isso até o dia 30 de 
outubro, o prazo para rema-
trícula do ano letivo de 2021 
foi prorrogado novamente 
para esta data.

A solicitação pode ser 
feita pelo aplicativo Minha 
Escola SP, disponível para 
iOS e Andorid ou pela pla-
taforma Secretaria Escolar 
Digital (SED) (https://sed.
educacao.sp.gov.br/saiba-
-como-acessar).

Para quem está fora da 
rede estadual o prazo da 
matrícula segue sendo até 
dia 30 outubro. Caso não 
consiga realizar a rematrí-
cula online, o responsável 
ou aluno maior de 18 anos 
pode comparecer à escola, 
diretoria de ensino ou posto 
do Poupatempo e efetuá-la 
presencialmente.

Todos que desejarem têm 
vaga garantida na rede es-
tadual, porém é obrigatória 
a manifestação de intenção 
através da rematrícula. Ela 
garante que os alunos conti-
nuem os estudos na mesma 
unidade escolar, caso ela te-
nha a série ou ano requerido.

4º ano opcional  - Os 

alunos que desejarem tam-
bém terão a opção em 2021 
de cursar o 4º ano do ensino 
médio para aprofundar os 
conhecimentos e corrigir 
possíveis lacunas na apren-
dizagem em determinadas 
disciplinas. A medida visa 
contribuir com a formação in-
tegral dos alunos e apoiá-los 
no ingresso ao ensino supe-
rior, se assim desejarem.

Para isso, os interessados 
já devem manifestar interes-
se em permanecer na rede 
na estadual e cursar o 4º ano 
e posteriormente confirmar 
esta solicitação em dezem-
bro. Ele também deve esco-
lher entre 3 e 13 disciplinas 
para compor seu currículo. A 
oferta de vagas vai variar de 
acordo com a disponibilidade 
da escola. Em janeiro serão 
oferecidas aulas de reforço 
para os alunos que optarem.

ATE DIA 31

66% confirmam rematrícula 
em escolas estaduais

Da REDAÇÃO

66% já confirmam rematrícula em escolas estaduais

Cláudio LAHOS

Instituição Curso
Conceito 

Enade
Unirp Agronomia 4

Arquitetura e Urbanismo 3
Biomedicina 4
Educação Física (Bacharealdo) 3
Enfermagem 3
Engenharia Civil 2
Engenharia da Computação 2
Engenharia de Produção 3
Engenharia Elétrica 1
Farmácia 3
Fisioterapia 2
Medicina Veterinária 2
Nutrição 3
Odontologia 4
Tecnologia em Estética e Coméstica 3

Unorp Agronomia 1
Arquitetura e Urbanismo 2
Educação Física (Bacharealdo) 2
Engenharia Civil 2
Engenharia da Computação 1
Engenharia de Produção 2
Engenharia Elétrica 2
Engenharia Química 1
Medicina Veterinária 2
Odontologia 2
Tecnologia em Estética e Coméstica 3

Faceres Medicina 4
Famerp Enfermagem 5

Medicina 5
Fatec Tecnologia em Agronegócios 4
Unesp Engenharia de Alimentos 4
Unip Arquitetura e Urbanismo 3

Biomedicina 4
Educação Física (Bacharealdo) 5
Enfermagem 4
Engenharia Civil 3
Engenharia de Controle e Automação 2
Engenharia Mecânica 3
Farmácia 4
Fisioterapia 4
Nutrição 4

Unilago Agronomia 2
Arquitetura e Urbanismo 2
Biomedicina 2
Educação Física (Bacharealdo) 2
Enfermagem 3
Engenharia Ambiental 3
Engenharia Civil 3
Engenharia da Computação 2
Engenharia de Alimentos 3
Engenharia de Produção 2
Engenharia Elétrica 2
Farmácia 2
Fisioterapia 3
Medicina 3
Medicina Veterinária 2
Nutrição 2
Tecnologia em Estética e Coméstica 3
Tecnologia em Radiologia 2

Civil foram os mais avaliados 
na cidade, constando em pelo 
menos quatro faculdades. 
Engenharia Elétrica na Unirp, 
Agronomia, Engenharia da 
Computação e Engenharia 
Química, todos da Unorp, 
tiveram as menores nota, 
atingindo o índice 1, o menor 
no conceito Enade.

O Enade é uma avaliação 
obrigatória aos alunos do 
último ano de cursos de gra-
duação. O exame mede os 
aspectos da formação geral e 
específica dos estudantes. A 
cada três anos, é avaliado um 
grupo de cursos e, nesta últi-
ma edição, foram graduações 
de 29 áreas.

Todos que 
desejarem têm 
vaga garantida 

na rede estadual, 
porém é obrigatória 
a manifestação de 
intenção através da 

rematrícula

“

”
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Macaco é encontrado morto com febre 
amarela; Saúde faz bloqueio na região

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou 
nesta terça-feira (20) a 
morte de um macaco por 
febre amarela na área de 
abrangência da UBSF Caic/
Cristo Rei. O município não 
registra casos da doença 
em humanos desde 2000.

A Febre Amarela é trans-
mitida pelo mosquito Aedes 
Aegypti. Por este motivo, a 
Vigilância Ambiental fará 
o bloqueio de criadouro 
e nebulização da área. A 
ação também será realiza-
da no Jardim Americano e a 
nebulização será estendida 
até o corredor formado pelo 
Córrego dos Macacos, que 
abrange as áreas do Caic e 
Vila Toninho.

“Neste momento pedi-
mos para que as pessoas 
verifiquem suas carteiras 
de vacinação, pois é a me-

lhor forma de se proteger 
da doença. Os sintomas 
são bem parecidos com o 
da dengue, como febre, dor 
de cabeça, dor no corpo 
e até pele amarelada em 
casos mais graves. As pes-
soas que apresentarem os 
sintomas deverão procurar 
uma unidade de saúde 
não Covid-19”, afirmou a 
gerente da vigilância epi-
demiológica Andreia Negri.

De acordo com a Saúde, 
o município conta com 14 
mil doses da vacina contra 
a febre amarela, além dos 
estoques das unidades 
básicas. O número é con-
siderado o suficiente para 
atender a demanda. Em 
Rio Preto, a cobertura de 
imunização contra febre 
amarela em crianças me-
nores de 1 ano está em 
89%, sendo que a meta é 
atingir cobertura na rotina 
de 100%.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Jaci fecha UTI para Covid após alta do último paciente

do hospital comemorou com 
aplausos a alta do paciente. 
Na saída do hospital seu La-
ércio foi recepcionado pelos 
amigos e família.

A esposa Célia Lucia Car-
doso de Morais Alarcon 
acompanhou o marido du-
rante todo o tratamento, 
e ao receber a notícia do 
hospital sobre a alta dele re-
lata que foi uma benção de 
Deus essa recuperação. “Foi 
como se meu marido tivesse 
nascido novamente”, afirma.

Janaína PEREIRA

Região onde macaco 
foi encontrado morto 
teve confirmação de 
febre amarela

Cláudio LAHOS

Divulgação

Rio Preto registra 
mais três mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados de 
Covid-19 no município desta 
terça-feira (20). Foram confir-
madas mais três MORTES pela 
doença, chegando a marca de 
677 óbitos desde o início da 
pandemia. A taxa de letalidade 
é de 2,7%.

A cidade permanece com 
uma média móvel de óbitos 
de três por dia. Já a média de 
casos confirmados de síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG) vem em decadência 
desde o início do mês de agos-
to, quando chegou a apresen-
tar um pico de 30 casos por 
dia. Atualmente a média é de 
12 casos.

Foram confirmados ainda 
nesta terça-feira (20) mais 34 
casos de coronavírus, todos 
por RT-PCR (infecção recen-
te). Segundo a Saúde, 80% 
dos testes realizados em Rio 
Preto são por meio do exame 
RT-PCR. No total, o município 
conta com 25.109 casos, sen-
do 2.560 em profissionais da 
saúde. A média móvel também 

apresentou queda, saindo de 
290 casos por dia em agosto, 
para 95 casos nesta semana.

“Esse número significa que 
a doença não foi embora, ela 
está circulando e as pessoas 
estão sujeitas a se infectar 
sim. Quem não pegou a doença 
tem o risco de pegar, mesmo 
com essa baixa no número de 
casos. Noventa casos por dia 
ainda é uma quantidade sig-
nificativa”, comentou Andreia 
Negri, gerente da Vigilância 
Epidemiológica.

Rio Preto possui 310 pa-
cientes internados por SRAG, 
sendo 114 na UTI e 196 na 
enfermaria. Dentre esses, 142 
pacientes foram confirmados 
com Covid-19, com 70 interna-
dos na UTI e 72 na enfermaria. 
A taxa de ocupação de leitos 
de UTI subiu de 47,8% para 
53,14%.

Nas últimas 24 horas, fo-
ram 11 pessoas recuperadas 
da doença, chegando a marca 
de 23.710 curados, o equiva-
lente a 94,4% dos casos. O 
coeficiente de incidência é de 
5.450 casos para cada 100 mil 
habitantes.

Vinicius LIMA

SÓ ENFERMARIA

A abertura da Unidade 
de Terapia Intensiva de Jaci 
ocorreu em 22 de julho, 
no pico da pandemia em 
parceria com a Associação 
Lar São Francisco de Assis 
na Providência de Deus e 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto.

Ela foi criada para aten-
der pacientes de Rio Preto, 
agora com a diminuição das 
internações a UTI foi desa-
tivada. O fechamento da 
unidade ocorreu depois de 
90 dias de funcionamento.

Nesse período foram 
atendidos 50 pacientes, 
desses 14 faleceram devido 
às complicações da doença. 
Os trabalhos na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) foram 
encerrados porque o contra-
to firmado com a Prefeitura 
de Rio Preto terminou.

Contudo, os atendimen-
tos na enfermaria continu-
am, os 18 leitos dedicados 
a receber paciente da região 
com Coronavírus, pois é re-
gulado pelo Departamento 
Regional de Saúde (DRS).

A enfermeira superviso-
ra da UTI Alessandra Soler 
Bastos Hulsen disse que 
foram 90 dias de muito 
suor e muito trabalho, e 
agradeceu a sua equipe pelo 
empenho e dedicação com 
os pacientes.

“Quero parabenizar nossa 
equipe maravilhosa, médi-
cos, fisioterapeutas, enfer-
magem, todos fundamentais 
para que o sucesso aconte-

Divulgação

CAIC

COVID-19

DO SÃO DEOCLECIANO Universitários fazem vaquinha 
online para ajudar famílias

O grupo Enactus Unesp Rio 
Preto está realizando até o dia 
31 de outubro a segunda edi-
ção de uma campanha online 
com o objetivo de arrecadar 
dinheiro para a compra de 
cestas básicas e produtos de 
higiene, que serão entregues 
para a Instituição Maquininha 
do Futuro, beneficiando cerca 
de 30 famílias do bairro São 
Deocleciano em Rio Preto.

“Nosso grupo formado por 
33 estudantes de diversos 
cursos do Ibilce. Poder ajudar 
é muito gratificante e permitiu 
sair da minha bolha. Nosso 

objetivo é arrecadar R$ 2.000. 
Além disso, parte do dinheiro 
será utilizado para compra de 
material didático para as crian-
ças do projeto”, afirmou Gabrie-
la Manfrim Tagani, presidente 
do Enactus em Rio Preto.

A OSC Maquininha do Futuro 
é uma associação privada, sem 
fins lucrativos, que desenvolve 
atividades de lazer, cultura, 
arte e recreação para crianças, 
adolescentes, familiares e a co-
munidade. O objetivo do projeto 
é a busca do desenvolvimento 
físico e psíquico das crianças, 
sem esquecer da vulnerabilida-
de social de cada uma delas.

A Enactus é uma organi-

zação internacional, sem fins 
lucrativos, dedicada a inspirar 
alunos a melhorar o mundo por 
meio de atividades de cunho 
social. No Ibilce, o grupo desen-
volve vários projetos, entre eles, 
o “Solo Sagrado”, que atua 
no pertencimento de comuni-
dades escolares por meio da 
criação de uma horta na Escola 
Municipal Professora Guiomar 
Maia, explorando temas como 
a conscientização ambiental e 
alimentar.

As doações podem ser feitas 
pela plataforma Abacashi  ou 
pelo PicPay. Até segunda-feira 
(19) já havia sido arrecadado 
cerca de R$ 780.

Vinicius LIMA

Divulgação

cesse,” afirmou.
Alessandra ainda ressal-

tou que quem esteve desde 
o começo sabe de todas 
as barreiras que enfrenta-
ram, e segundo ela foram 
os melhores três meses da 
vida dela.  Sobre a alta  do 
último paciente internado na 
unidade a enfermeira diz foi 
um milagre.

Após 60 dias internado 
em tratamento intensivo na 
UTI contra a COVID-19 no 
Hospital de Jaci, o senhor 

Laércio de Paiva, de 62 anos 
recebeu alta nesta segunda-
-feira (19).

Os sintomas de seu La-
ércio foram febre, dor no 
corpo, tosse e falta de ar, ele 
deu entrada no hospital dia 
19 de agosto, desde então 
seguiu internado e boa parte 
desses dois meses utilizou o 
respirador.

Para seu Laércio foi uma 
grande vitória assim como 
para toda família e sua espo-
sa Célia Lucia. Toda equipe 

Laércio com familiares e equipe do hospital ao ter alta da UTI

Entidade recebe ajuda dos universitários do Ibilce

saiba 
mais

- Crianças devem receber 
a primeira dose aos 9 meses 
e reforço aos 4 anos.

- Pessoas maiores de 5 
anos que receberam apenas 
uma dose da vacina aplicada 
antes dos 5 anos de idade 
precisam receber um reforço.

- Pessoas que receberam 
uma dose após os 5 anos de 
idade estão protegidas e não 
precisam de reforço.

- Pessoas não vacinadas 
devem receber uma dose 
da vacina (idade mínima 9 
meses).

Os endereços das salas de 
vacina estão disponíveis nes-
te link: www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacina.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA 
LTDA ME
EMPENHOS 17082/20, 17084/20, 17251/20 E 17256/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 12439/20
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 15874/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 15541/20 E 15545/20
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 17059/20
CONTRATADA: LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP
EMPENHO 17073/20, 17076/20 E 17081/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
INTERESSADA: Sueli Aparecida Monzani 15245706806 –  
CNPJ: 29.004.514/0001-05
ASSUNTO: Pedido De Rescisao Contratual - Pregão Eletr.Nº 
79/2020 – PROC. 1900/2020– ATA/0392/20. 
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido de resci-
são contratual da ata citada, pleiteado pela referida empresa 
– SMEL - Clea M.M. Bernardelli
ERRATA
Publicação do dia 17-10-2020 ref. PE 288/20
Onde se lê: Pregão Eletrônico nº 228/2020
 Leia-se: Pregão Eletrônico nº 288/2020
EXTRATO 
12° Termo Aditivo Contratual 
Pregao Eletronico nº 238/18 Contrato: PRE/0087/18
Contratada: Cop Fac Máquinas Ltda EPP
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 1,10%  do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMMAU. Katia R.P. Casemiro
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
TOMADA DE PREÇOS Nº 44/19
CONTRATO Nº TOP/0009/20
Contratada: CMB Const. Moraes Brasil Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 10,5323304118575%  e fi ca suprimi-
do em aproximadamente 1,95273922118921%, ambos, do 
valor inicial do contrato supramencionado. SMO – Sergio A. 
Is-sas.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
TOMADA DE PREÇOS Nº 44/19
CONTRATO Nº TOP/0009/20
Contratada: CMB Const. Moraes Brasil Ltda
Nos termos do art. 57, I e § 1° da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
-mencionado. SMO – Sergio A. Issas
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Pregao Eletronico nº 258/18 Contrato: PRE/0095/18
Contratada: GF da Silva com. e Prest. de Serv. de Limpeza
De acordo com a cláus. 6, item 6.5, fi ca reajustado em 
aproximadamente 2,37901% correspondente ao IPC-SP 
(FIPE), apurado no período de jun/19 a mai/20, o valor atual 
do contrato supramencionado. SMEL-Clea M.M. Bernardelli. 
SMC-Valdeci P. Ganga. SMA-Luis R. Thiesi. SMAA-Antonio 
P.P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 288/2020

ATA Nº 0793/20
CONTRATADA: PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de eletrodomésticos – Valor Unitá-
rio – Item 01 – R$2.279,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 325/2020
ATA Nº 0794/20
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais 
– Valor Unitário – Item 01 – R$1.468,620 - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 325/2020
ATA Nº 0795/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judi-
ciais – Valor Unitário – Item 08 – R$1,200 - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 363/2020
ATA Nº 0796/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de cimento para manutenção da 
Unidades Escolares – Valor Unitário – Item 01 – R$27,00 
- SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020
CONTRATO Nº TOP/0023/20
CONTRATADA: MADRI ISKI – CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais a execução das obras de reforma/readequa-
ção do Centro De Prevenção De Doenças Crônicas Trans-
missíveis - SMS- Prazo de vigência: 195 dias – Valor Total 
R$178.959,85.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 057/20 - Contrato: DIL/0032/20
Contratada: Neide Castellan, Rute Aparecida Castelan da 
Silva e Jose Rubens Castelan
Objeto: Locação de fração ideal de um imóvel (Matricula nº 
125.001 do 1º ORI) situado na área rural do Distrito de Talha-
do à Rua da Liberdade (Alberto Vetorazzo) nº 50, constituído 
por área total de 434 m2 (14 metros de frente, por 31 metros 
de fundos) onde se encontra um salão com 191,88 m2 (8,20 
X 23,40 metros) para fi ns de instalação do “Velório Munici-
pal do Distrito de Talhado” e respectivo estacionamento de 
veículos.Ch. Gab. José Roberto Moreira. Prazo de vigência: 
60 meses – Valor Total R$126.000,00. 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

AVISO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 331/2020 - Processo 
12.842/2020
Interessada: Marily Comercio de Plantas Eireli - ME
Objeto: Registro de preços para aquisição de plantas orna-
mentais para manutenção de praças, jardins, canteiros e 
demais locais do município. Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa Marily Comercio de Plantas Eireli ME. O inteiro 
teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
AVISO
ESCLARECIMENTO e RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 401/2020, Processo 
13348/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde.
Devido ao questionamento feito ao Edital, fi ca retifi cado as 
especifi cações constantes do Anexo I no item 8 do edital. 
Será disponibilizado a nova versão  no sistema “Portal de 
Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos 
interessados. Em virtude da retifi cação a data de processa-
mento do pregão será da seguinte forma:  O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/11/2020, às 08h30min e 
abertura a partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoei-
ra.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 355/2020 – Processo n.º 

13.032/2020
Objeto: Aquisição de veículo para uso da Guarda Municipal. 
Secretaria Municipal de Transito, Transportes e Segurança. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 14/10/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: R 
& M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI (item 1). 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 vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Amaury Hernandes - Secretá-
rio Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 425/2020, PROCESSO 13.563/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos padro-
nizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 05/11/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

PORTARIA N.º 024 / 2020
RETOMA \ REABRE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 
17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando:
1) O andamento do Processo Administrativo Disciplinar 
n° 001/2020 que foi instaurado por intermédio da Portaria 
009 de 16 de Marco de 2020, publicada no Diário Ofi cial do 
Município de São Jose do Rio Preto, D.O. n° 4915 em 17 de 
março de 2020, do Ilmo. Sr. Diretor Presidente da Empresa 
Municipal de Urbanismo de São Jose do Rio Preto - EMURB; 
para apurar possíveis infrações aos deveres do artigo 48 
alínea "b"; proibições do artigo 49 alínea "g"; irregularidades 
do artigo 50, §2° (Grupo II) alínea "f' e §3° (Grupo III) alíneas 
"s" e "v"; artigo 77 alíneas "b", e "j" C.C. artigo 482, alíneas 
"b" e "j" da CLT; e subsidiariamente deveres do Artigo 204 
inciso "XI" da Lei Complementar 05/1990 sendo devidamente 
noticiadas por Reivindicação de Providencias dos superviso-
res hierárquicos do funcionário (a), Requerimento Adminis-
trativo de reparação de danos materiais, relatórios internos e 
documentos correlatos; quanto as condutas praticadas pela 
funcionaria O.C. assegurando-lhe a ampla defesa e o contra-
ditório, nos termos do artigo 5º, LV da Constituição Federal. 
2) A suspensão provisória do processo administrativo 
disciplinar supracitado, publicada em 27 de maio de 2020 no 
D.O. nº 4973, tendo em vista as medidas de combate a pan-
demia do corona vírus (COVID-19) e o estabelecido na MP 
n° 928/2020 devido a aparente impossibilidade da produção 
de provas testemunhais e demais atos de instrução proces-
sual
3) O Decreto Municipal nº 18.686 de 14 de Setembro 
de 2020, em seu art. 3º revogando a suspensão prevista no 
artigo 19 do Decreto Municipal nº 18564/2020, retornando a 
contagem dos prazos processuais na sua integralidade, em 
relação aos processos administrativos disciplinares, sindicân-
cias administrativas, defesa e recursos de estágio probatório.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a retomada / reabertura do prazo fi xado 
na Portaria de Instauração para apuração dos fatos.
Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, 
retome a Comissão Processante, as respectivas apurações 
no cumprimento as suas atribuições.
Art. 3º - Notifi que-se a funcionária O.C.
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
São José do Rio Preto, 20 de Outubro de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal A7&Edital
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LEI Nº 13.657
DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão 
administrativa, de imóvel público municipal, em favor da 
Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira Amici D’Itália de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a autorização para outorga de 
uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel públi-
co municipal, em favor da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira 
Amici D’Itália de São José do Rio Preto.
Art. 2º O Município poderá, nos termos do art. 111, § 1º da 
L.O.M., outorgar o uso de uma área constituída de área 
remanescente 2 (R2) situada na Chácara Municipal com 
1.389,60 m² (mil trezentos e oitenta e nove e sessenta 
metros quadrados), objeto da matrícula nº 45.654 do 2º ORI, 
com as construções edifi cadas e as benfeitorias realizadas 
na vigência das concessões autorizadas pelas Leis nºs 
6.051/95, 9.738/06 e 11.364/13, em favor da Sociedade Cul-
tural Ítalo-Brasileira Amici D’Itália de São José do Rio Preto, 
conforme abaixo descreve:
"Tem início num ponto situado na confl uência dos alinhamen-
tos das Ruas dos Radialistas Riopretenses e Roberto Simon-
sen, segue pelo alinhamento da Rua Roberto Simonsen na 
distância de sessenta e dois metros e sessenta (62,60) cen-
tímetros, onde encontra o alinhamento da Rua Tupi, defl ete 
à esquerda e segue pelo citado alinhamento na distância de 
doze metros e setenta (12,70) centímetros, onde encontra o 
imóvel de propriedade de Adelino Alves, defl ete à esquerda, 
seguindo pela citada divisa na distância de sessenta (60,00) 
metros, onde encontra o alinhamento da Rua dos Radialis-
tas Riopretenses, fi nalmente, defl ete à esquerda, seguindo 
pelo citado alinhamento na distância de trinta e cinco metros 
e trinta (35,30) centímetros, onde encontra o ponto inicial 
da presente descrição, encerrando uma área de 1.389,60 
metros quadrados."
Parágrafo único. A outorga do uso mediante concessão 
administrativa do imóvel supra descrito será concretizada a 
partir da data de publicação do Termo de Concessão devida-
mente assinado e terá vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
prorrogáveis, sendo que ao término do prazo, a entidade 
benefi ciária não terá qualquer direito à retenção de benfei-
torias ou indenização por obras que eventualmente tenham 
sido por ela realizadas no referido local.
Art. 3º As condições de uso do imóvel e suas instalações 
constarão de Termo de Concessão próprio, conforme modelo 
em anexo, adaptável às peculiaridades ocorrentes.
Parágrafo único. A entidade perderá a outorga de uso caso 
utilize o imóvel para fi nalidade diversa da estabelecida no 
Termo de Concessão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de outu-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
EXTRATO: TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, E A SOCIEDADE CULTURAL ÍTALO-BRA-
SIELIRA AMICI D’ITALIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
PARA USO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADA NA 
CHÁCARA MUNICIPAL.
OBJETO: OUTORGA DE USO GRATUITO, SOB FORMA DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DO IMÓVEL PÚBLICO, 
COM ÁREA DE 1,389,60 METROS QUADRADOS, LOCALI-
ZADO NA CHÁCARA MUNICIPAL, MATRÍCULA Nº 45.654 
DO 2º ORI, COM AS BENFEITORIAS REALIZADAS PELAS 
LEIS MUNICIPAIS NºS 6.051/95, 9,738/2006 E 11.364/2013.
PRAZO: DE 05 (CINCO) ANOS, PRORROGÁVEIS.
BASE LEGAL: LEI Nº 13.657, DE 14 DE OUTUBRO DE 
2020.
DATA DA ASSINATURA: 20 DE OUTUBRO DE 2020.

LEI Nº 13.660
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.

Declara de utilidade pública o “Instituto As Valquírias”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, para todos os 
fi ns de direito, o INSTITUTO AS VALQUÍRIAS, CNPJ Nº 
29.106.314/0001-55, entidade sem fi ns lucrativos, constituída 
por tempo indeterminado, com sede e foro no Município e 
Comarca de São Jose do Rio Preto/SP.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 19 de outubro 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
 Autógrafo nº 15.125/2020
Projeto de Lei nº 201/2020
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 
36/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 70/2016 – PROC. nº 
92/2016 - Contratada: COTAVE COMERCIAL TARRAF DE 
VEÍCULOS LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa sem acréscimo de valor 
da contratação de empresa para serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e restaurações nos caminhões e van da 
Frota do SeMAE, com fornecimento de peças genuínas ou 
originais e acessórios.
Data da assinatura: 15.10.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 18/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 

32/2017 – PROC. nº 38/2017
Contratada: LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP.
Objeto: Readequação quantitativa sem acréscimo de va-
lor referente à contratação de empresa especializada para 
procedimentos de restauração e manutenção corretiva, com 
fornecimento de peças e acessórios genuínos/originais, em 
equipamentos pá carregadeira e retroescavadeira da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 20.10.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DECISÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
97/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2020 - 
CONTRATADA: MEGG MOVÉIS LTDA. 
Vistos, etc., MANTENHO a RESCISÃO da O.F. fi rmada com 
a referida empresa, com fundamento na cláusula "Da Res-
cisão Contratual", da OF em epígrafe c/c o artigo 78, inciso 
I, da Lei 8.666/93, e APLICO-LHE MULTA de 20% sobre o 
valor dos itens da OF supracitada, como prevê o art. 87, 
II, da Lei 8.666/93 c/c item 03, da cláusula "Das Sanções 
Administrativas e das Penalidades", da OF em comento, no 
montante de R$ 239,20, bem como pela SUSPENSÃO TEM-
PORÁRIA de PARTICIPAR de LICITAÇÕES e de CONTRA-
TAR com a Administração direta e autárquica do Município 
de São José do Rio Preto, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
com fundamento no art. 7, da Lei Federal 10.520/2002 c/c 
inciso I, do item 1, da cláusula "Das Sanções Administrativas 
e das Penalidades", da OF supracitada.
S. J. Rio Preto, 16.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DECISÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
97/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 120/2020 - 
CONTRATADA: A. P. ARTIOLE ME. 
Vistos, etc., MANTENHO a RESCISÃO da O.F. fi rmada com 
a referida empresa, com fundamento na cláusula "Da Res-
cisão Contratual", da OF em epígrafe c/c o artigo 78, inciso 
I, da Lei 8.666/93, e APLICO-LHE MULTA de 20% sobre o 
valor dos itens da OF supracitada, como prevê o art. 87, 
II, da Lei 8.666/93 c/c item 03, da cláusula "Das Sanções 
Administrativas e das Penalidades", da OF em comento, no 
montante de R$ 280,00, bem como pela SUSPENSÃO TEM-
PORÁRIA de PARTICIPAR de LICITAÇÕES e de CONTRA-
TAR com a Administração direta e autárquica do Município 
de São José do Rio Preto, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
com fundamento no art. 7, da Lei Federal 10.520/2002 c/c 
inciso I, do item 1, da cláusula "Das Sanções Administrativas 
e das Penalidades", da OF supracitada.
S. J. Rio Preto, 16.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 05/2020 – 
PROC. nº 81/2020
Entrega dos envelopes: até 23/11/2020 às 8h45. Abertura da 
licitação: 23/11/2020 a partir das 9h00. 
Objeto: ”Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços”.
Custo Estimado: R$5.667.366.66 Prazo: 10 meses, Custo 
do Edital: R$10,00. Demais informações e retirada do edital 
com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. 
J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 
de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página do 
SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 
19.10.2020 Ceci k. B de Caprio – Gerente GPO
EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020 – PROC. nº 60/2020
RECORRENTE: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDA: CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZI-
NHO – ME 
Considerando a manifestação do Diretor Jurídico, a qual 
acolho e adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO 
ao RECURSO interposto por CONSTROESTE CONSTRU-
TORA E PARTICIPAÇÕES LTDA a fi m manter a decisão da 
Comissão de Licitações que habilitou a empresa: CLAUDI-
NEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO – ME a prosseguir 
no certame. Fica designado o dia 23.10.2020, às 9 horas, no 
mesmo local, para a abertura das propostas comerciais.
S.J.Rio Preto, 19.10.2020. Nicanor Batista Junior – Superin-
tendente do SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 49/2020 – PROCESSO SeMAE nº 70/2020 
– PROCESSO SICOM 3282/2020
IMPUGNANTE: AZARIAS & SANTOS SERVIÇOS E CO-
MÉRCIO LTDA ME.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e 
NEGO PROVIMENTO ao pedido, mantendo-se o Edital e 
seus Anexos irretocáveis. 
S. J. Rio Preto 20.10.2020 – Ruy Dias Sampaio – Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário.
S. J. Rio Preto 20.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espólio de Bento de Souza Tanazio -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de IPTU Revis Adminis-
trativamente (div 029), exercícios 2015 a 2020, e Multa Por 
Falta de Atualiz. Cadastro (div 389), exercícios 2015 a 2019, 
vencimento em 25/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o 
número”, na data 14/10/2020.

São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espólio de Luzia Simões Martins e outros -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de IPTU Revis Adminis-
trativamente (div 029), exercícios 2015 a 2019, e Multa Por 
Falta de Atualiz. Cadastro (div 389), exercícios 2015 a 2019, 
vencimento em 14/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Luis Silva)”, na data 14/10/2020.

São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Heber Rodrigues Santos ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitá-
ria, vencimento em 03/01/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Maria Santos)”, na data 15/10/2020.
São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- José Luis Beraldo -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Auto de Infração, AIIM 
20565, vencimento em 08/11/2017.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 13/10/2020.
São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Matheus Vanzela -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Multa sobre Propriedade 
Urbana (div 017), vencimento em 09/05/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 08/10/2020.

São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE DAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(IT 093/16)

Considerando que as notifi cações encaminhadas via correio 
foram devolvidas com o informe: “Cliente desconhecido no 
local”, ante o prejuízo causado ao erário municipal decorren-
te de Multa de trânsito ocorrida em 11/06/2016, envolvendo 
veículo ofi cial PM 1149, conduzido por Talison Souza Costa, 
notifi camos o mesmo a comparecer perante a Secretaria 
Municipal de Saúde (Avenida Romeu Strazzi, n.º 199, 1º 
Andar, Sinibaldi – Departamento Administrativo), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, para amigavelmente repa-
rar monetariamente os prejuízos causados ao erário munici-
pal, a fi m de evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito. 
São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020. 
DANIELE H. S. PINHEIRO
 Chefe do Departamento Administrativo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE VENDA DE PRODUTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
S O S DROGARIA PAULOSTA LTDA ME 01404/19 TRM-P-H 000164 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

CENTRO 
ODONTOLOGICO MAIS 
SORRIR LTDA 

02222/18 
4.141,5 (QUATRO MIL, CENTO E 

QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-H 000054 

CENTRO TERAPEUTICO 
MENSAGEIRO DA PAZ 
EIRELI 

00470/16 7.959,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS) NRM-S-H 000053 

IMOBILIARIA 
FIGUEIREDO LTDA 00815/20 3.037,10 (TRÊS MIL E TRINTA E SETE 

REAIS E DEZ CENTAVOS) NRM-P-C 000025 

JHON WILLIAM 
GRISALES CORDOBA 02150/15 

1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS) 
NRM-S-H 000052 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 

06/10/2020. ONDE CONSTOU: 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
D
E
V

E CONSTAR: 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
Sã

o 
José do Rio Preto, 21 de Outubro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
IAGO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA 02032/20 AIF-P-A 000152 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
IAGO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA 02033/20 AIF-P-A 000152 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
TANABI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Processo Licitatório n. 097/2020, Pregão Presencial n. 089/2020, Ata de Registro de Preço nº 040/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: 
Aquisição de combustíveis diesel B. S-500, óleo diesel S-10 e reagente Arla 32 AIR de 20 LTS, destinados aos departamentos do município de Guapiaçu/
SP, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no termo de referência em anexo ao presente edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 17 de novembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 21/10/2020, das 08:00 horas às 
17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 20/10/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI

Tomada de Preços nº 16/2020. Objeto: Reforma da Escola 
Municipal Marciano Maciel da Silva, no bairro de Ibiporanga, 
no município de Tanabi. Entrega dos Envelopes: Data 06 
de novembro de 2020, às 09h15min. Abertura dos envelo-
pes: Data 06 de novembro de 2020, às 09h30min. O edital 
completo poderá ser obtido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Junior nº 242 – Centro – TO-
DOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 19 de outubro de 2020. João 
Paulo da Silveira – Diretor de Licitação, Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito. 

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1042872-91.2016.8.26.0506. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr. Alex Ricardo dos Santos Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Leticia Manuela Da 
Silva, Brasileira, RG 55.288.467-4, CPF 440.203.618-60, com endereço à Rua Dumom, 360, Centro Serra Negra, CEP 14840-000, 
Guariba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Senac, alegando em síntese: Que é credor do valor de R$ 4.891,12 (atualizado em Nov/16), decorrente das 
mensalidades vencidas de 20/05/15 a 20/07/16 do contrato firmado em 29/01/15 para o curso de Técnico em Administração. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 13 de julho de 2020. K -21e22/10

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

LUCAS QUITÉRIO SARTORI e THAIS MENUNE ANTU-
NES. Ele, de nacionalidade , barbeiro, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de setembro de 
1988, fi lho de LUIZ ANTONIO SARTORI e de ELIANA MÁR-
CIA QUITÉRIO SARTORI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
professora, divorciada, nascida em Mirassol, SP, no dia 08 
de abril de 1985, fi lha de JOSÉ ANTUNES FILHO e de MA-
RIA LUCIA MENUNE ANTUNES. 

BRUNO FERNANDES e NATALIA SANTANIELO SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de junho 
de 1988, fi lho de CLAUDINEI FERNANDES e de DARLENE 
APARECIDA CHIAROTI FERNANDES. Ela, de nacionali-
dade brasileira, policia militar, divorciada, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 20 de outubro de 1989, fi lha 
de MARCELO SILVA e de DORCELINA NAZARETH SANTA-
NIELO SILVA. 

MATHEUS CURSINO VILLELA e JÉSSICA PEDRO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, funcionário público estadual, 
solteiro, nascido em Resende, RJ, no dia 04 de outubro de 
1991, fi lho de MARCELO GONÇALVES VILLELA e de YEDA 
RIBEIRO CURSINO VILLELA. Ela, de nacionalidade brasi-

leira, funcionária pública estadual, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 14 de dezembro de 1991, fi lha 
de JULIO PEDRO JUNIOR e de MARCIA REGINA CABELO 
PEDRO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.



SOCIAL Jornal

HOMENAGEM 

O advogado Marcelo Zola Peres, 
candidato a vice-prefeito pelo 
PRTB na chapa do médico Paulo 
Bassan, do mesmo partido, 
recebeu ontem em sua casa 
num dos Condomínios Damha, 
para um jantar em torno da 
Deputada Carla Zambelli, que 
vem a Rio Preto dar um up 
na campanha. Ela ganhou 
notoriedade pelo ativismo em 
favor do impeachment da ex-
presidente Dilma Rousseff. A 
deputada estará em Rio Preto 
também hoje e participará às 
16 horas, com Paulo Bassan 
e Marcelo, de uma carreata 
nas principais avenidas de Rio 
Preto.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
21 de outubro de 2020

COMPRA E VENDA I

As seis farmácias da Prever de nossa cidade, foram vendidas 
para franqueados da Rede Total. Os proprietários são os mesmos 
franqueados de Olímpia, onde têm cinco estabelecimentos e já 
tinham mais cinco em Rio Preto.

BOMBA I

Batido o martelo: o Hospital Care - que tem o rio-pretense 
Rogério Melzi como diretor-presidente, acaba de comprar 
também o IMC - Instituto de Moléstias Cardiovasculares. O 
Hospital Care é uma holding de serviços de saúde, pertencente 
aos fundos Crescera e Abaporu, que comprou 60% do Hospital 
Austa, por algo em torno de R$ 140 milhões e se tornou 
acionista majoritário da empresa. Aliás o cheirinho dessa 
notícia já havia sido dado aqui  com primazia em março.

HALLOWEEN 

O Hal loween,  ce lebrado 
mundialmente no dia 31 
de outubro é conhecido no 
Brasil como o Dia das Bruxas.
Neste ano, para comemorar 
o Hal loween, o Riopreto 
Shopping preparou um espaço 
instagramável gratuito para 
as famílias tirarem fotos de 
arrepiar e com muito requinte. 
As crianças também podem 
retirar desenhos referentes ao 
tema de Dia das Bruxas para 
colorir em casa. O espaço fica 
disponível aos clientes até o 
dia 31 de outubro. O Riopreto 
Shopping está funcionando de 
segunda a sábado das 11h 
às 21h, e nos domingos e 
feriados das 14h às 20h.

     O comércio eletrônico 
e presencial, roe as unhas 
na expectativa da chegada 
do Black Friday, dia 27 de 
novembro. Mas o comércio 
eletrônico se arma até os 
dentes para essa grande 
data.

      Desta coluna, as 
condolências às famílias do 
engenheiro Alberto Paganelli 
Barbour, que faleceu na 
semana passada por um 
acidente em sua casa e de 
Gilberto Moreira, gerente de 
banco e rotariano, que uma 
cruel leucemia tirou de nosso 
convívio.

     Os preços de artigos de 
ornamentação natalina estão 
elevadíssimos. Acho que os 
comerciantes perderam a 
noção.

     Lita Lemos está dando um 
up no visual de sua fazenda 
no entorno de Mirassol, para 
o casamento de sua filha 
Carla com Anselmo Assunção, 
dia 12 de dezembro. O 
noivado foi no passado finde, 
no Copa.

     Meu amigo Chiquinho 
Scarpa é candidato a 
vereador de São Paulo pelo 
PSD.

    No próximo carnaval, a 
Estácio de Sá vai reeditar o 
enredo em homenagem ao 
Flamengo, que fez em 1995. 

    Impressiona como o Papa 
Francisco está mudo com 
relação às manifestações 
populares que destroem 
igrejas no Chile. Mas da 
Amazônia, ele não se 
esquece. 

     Já está sendo urdida no 
Palácio do Planalto - anotem- 
uma reforma ministerial para 
o início de 2021. Hoje, os 
candidatos a sair são Onyx 
Lorenzoni, Marcelo Álvaro 
Antonio e Rogério Marinho.

* 

* 

* 

* 

DATA

Os empresários Eliandro Porsch 
e Josmar Pipper decidiram que 
vão inaugurar o Castellana 
Prime onde era o Bambina, na 
Redentora, dia 3 de novembro, 
na terça-feira, um dia após o 
feriado de finados. E será em 
soft-openning, isto é, quem 
chegar, será bem-vindo.

CASA NOTURNA 

E n t u s i a s m a d o  c o m  o 
movimento de seu empório no 
Duo JK, cujo nome – “Empório 
Seo Faria” – homenageia seu 
pai, o empresário Waldyr De 
Faria Junior, vai montar onde 
existia Pizzaria Borá, no outro 
lado da Avenida JK, um novo 
empreendimento. Este, com 
três ambientes: um deck ao 
ar livre com frente para a 
avenida, um lounge muito chic, 
com sofás confortáveis para 
quem quer bebericar com os 
amigos ou namorar. E num 
outro piso, um restaurante 
elegante, com um cardápio 
preparado pelos professores 
da escola de gastronomia Le 
Grand Chef, por ele fundada e 
hoje comandada por seu filho. 
Pretende chamar a casa de 
D. Maria, em homenagem à 
sua mãe.

EXPANSÃO II

Seus produtos estão nas lojas dos principais estados norte-
americanos –Texas, Flórida, Califórnia, Atlanta, Kansas, 
Washington, entre outros- e mais 30 países entre Europa, Ásia 
e África, com 17 países à espera da expansão. O espaço atual 
da Truss, na entrada de Engenheiro Schmitt, já está com seus 
espaços esgotados, daí o novo prédio.

COMPRA E VENDA II

São fortes os zum-zuns na praça de que o HBSaúde anda na mira 
do HapVida, grupo empresarial brasileiro sediado em Fortaleza, 
no Ceará, que quer abocanhá-lo. O HapVida, fundado em 1993, 
é hoje o maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste 
brasileiro e o terceiro maior do país em beneficiários.

NOVA EMPRESA AÉREA III 

Dia 9 de outubro, a empresa abriu um processo seletivo para 
a contratação de 600 funcionários entre pilotos, co-pilotos, 
comissários de bordo e pessoal responsável pelo check-in e 
despacho de bagagens. Pela estrutura terrestre, a Itapemirim 
já é hoje, a maior companhia aérea do país com 63 garagens 
espalhadas pelo Brasil, quase todas ao lado de aeroportos. 

BOMBA IV

A negociação do Austa jogou mais combustível num mercado 
que anda pegando fogo em Rio Preto e alvo de grandes grupos 
corporativos de fora: o da saúde privada. O Ultra-X foi vendido 
em agosto do ano passado, por R$ 47 milhões para um grupo 
de médicos ligados ao Hospital Sírio e Libanês, de São Paulo, 
que tem  entre seus proprietários, o ex-secretário de Saúde 
no governo de Geraldo Alckmin (PSDB), Giovanni Guido Cerri 
e o médico Fernando Paiva, filho do vice-prefeito de Rio Preto, 
Eleuses Paiva, que é dono também do Instituto de Medicina 
Nuclear de Rio Preto.

BOMBA V

A venda do Austa se tornou a maior negociação da história de Rio 
Preto na área de saúde. Aliás, o Austa também está arrastando 
asa para um outro hospital da cidade, o qual pretende adquirir. 
Depois eu conto.

EXPANSÃO I

A empresária Manuela Bossa que se divide entre sua casa de 
Miami e de Rio Preto, está no Brasil para acelerar o término 
da obra de sua nova indústria de cosméticos Truss, prédio de 
10 mil m2 que está sendo construído numa área de 27 mil m2 
na beira da Rodovia Washington Luiz, entre as duas entradas 
de Cedral e que deverá ser inaugurado no final de 2021.

NOVA EMPRESA AÉREA II

A Itapemirim estava quase falida com um faturamento de R$ 70 
milhões por ano. No ano passado, sob a administração de Piva, 
a Itapemirim faturou R$ 700 milhões e ele projeta um resultado 
próximo de R$ 2 bilhões para 2021. Deverão ser entregues no 
mês que vem, em novembro, as primeiras dez aeronaves Airbus 
320, cuja capacidade originalmente é para 160 pessoas, mas 
a empresa pediu uma disposição para apenas 110 passageiros 
com poltronas maiores, mais conforto e mais espaço entre elas.

REVELAÇÃO 

Na noite de ontem, Sinvalzinho 
e Denise Pimenta Cél ico, 
acolheram em sua casa no 
Condomínio Quinta do Golfe, 
os íntimos de oliveira, para o 
Chá de Revelação, para saber 
o sexo do baby que seu filho 
Neto Célico e sua nora, Nathalia 
Assunção Célico, vão ganhar em 
maio de 2021. Eles já têm um 
filho, o Enrico. Se for mulher, já 
sabem o nome, Cecilia, e se for 
homem, ainda não decidiram. 
Serão padrinhos da criança, 
Luiza Hassen Santos, filha do 
saudoso Sirio Hassen e Gabriel 
Santos. 

SINHOZINHO MALTA

As pessoas que cuidam das mensagens gravadas pelos 
candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, precisam 
tomar cuidado na hora de escrever seus textos. Estão sendo 
cometidos erros primários de concordância e regência, que 
comprometem a Língua Portuguesa e tiram votos do candidato. 
Um telespectador ou ouvinte com um mínimo de cultura, com 
certeza não vai querer eleger um candidato cuja mensagem 
parece letra de música sertaneja. Se o prefeito ou vereador, 
não souber se expressar, como ele vai conseguir manifestar seu 
pensamento com desenvoltura na tribuna, para empresários 
ou para autoridades políticas?

* 

MOSTRA VIRTUAL

A ARLEC -Academia  R io -
pretense de Letras e Cultura, 
promove de 1º de novembro a 
4 de dezembro, pelo Facebook 
e Instagram, a exposição virtual 
de Arte “Intermitências”, que 
tem a curadoria de Patrícia 
Buzzini e a participação de Elma 
Bassan Mendes com apoio do 
Diário da Região.

PARQUE AQUÁTICO

Desde ontem, o Parque 
Aquático do Clube Monte 
Líbano foi reaberto em dois 
horários: das 7 às 11 horas 
e das 16h30 às 20h30. 
Na  pé rgu la ,  não  se rão 
colocadas chaise-longues 
para o associado tomar sol, 
mas se quiser, poderá fazê-lo 
estendendo uma toalha sobre 
o ladrilho e usando máscara 
obrigatoriamente. Entre as 
3 piscinas, será permitida a 
presença de 199 pessoas.

QUEIXAS

A redução da isenção do ICMS no pacote de ajuste fiscal do 
governador João Dória está provocando queixas da indústria 
de equipamentos para a saúde, na Assembleia Legislativa 
e avisa que vai ter repasse de custo ao cliente porque o 
mercado sofreu prejuízos com a pandemia e a alta do dólar. 
Patrícia Braile, da nossa Braile Biomédica, que fabrica itens 
para cirurgia cardiovascular, também prevê preços mais altos.

ALTAR 

No início de novembro, a médica Maria Flávia Vetorasso Mendes e 
o empresário goiano da área da construção civil, Thomaz Peroco, 
começam a disparar os “Save the date” para o seu casamento 
que será realizado em duas etapas. A primeira, o religioso em 
julho, em Rio Preto, com recepção após na casa da mãe da noiva, 
Caió Vetorasso Mendes Tranjan, no Condomínio Flamboyant. A 
outra etapa, no feriado prolongado do dia 6 de setembro, uma 
segunda-feira, véspera do Dia da Pátria, na Pousada Praia dos 
Carneiros, na bucólica praia que lhe empresta o nome, a uma 
hora do Recife. Após o ato do celebrante, a festa vai comer solta.

NOVA EMPRESA AÉREA IV

Além disso, tem 2 mil agências de vendas de passagem,com 
todo o sistema integrado.”Nosso projeto é criar o maior programa 
de mobilidade de pessoas do Brasil,do metrô ao avião. Temos 
também possibilidade de ter nosso próprio aeroporto, sozinhos”- 
diz Sidnei Piva.Vamos também participar de todas as concessões 
de aeroportos do pais  e criar o maior programa de mobilidade 
de pessoas. E com tecnologia própria, a Itapemirim deverá lançar 
um ônibus elétrico.

BOMBA III

A negociação entre o Austa de Rio Preto e a holding Hospital 
Care envolve não só o hospital rio-pretense, mas também, e 
principalmente, o plano de saúde. Um dos itens que enchem 
os olhos dos novos investidores com relação à instituição de 
Rio Preto é a carteira de cerca de 90 mil associados, a terceira 
maior de Rio Preto. A primeira, com 260 mil, é a da Unimed e 
a segunda, com 150 mil é a do HBSaúde. 

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

DATA 

Apesar da previsão para a 
entrega da obra no final deste 
ano, a duplicação da BR 153 
no trecho urbano de Rio Preto, 
foi empurrada pelo ministro 
da Infraestrutura Tarcís io 
Gomes, para julho do ano 
que vem. Um dos maiores 
problemas na complementação 
da obra, é o gargalo na saída 
da rodovia  para acesso à 
região dos Dahmas, que, se 
não for solucionado a contento, 
será capaz de até de afetar 
nas negociações de imóveis 
naquela área.

TRÊS DATAS

Para evitar aglomerações, a rede de supermercados Walmart 
decidiu dividir sua Black Friday- que acontece tradicionalmente 
dia 27 de novembro, em três dias deferentes durante o vindouro 
mês. Além disso, suas ofertas serão disponibilizadas primeiro no 
comércio eletrônico com um serviço para o cliente buscar suas 
compras feitas online sem ter contato com ninguém.

BOMBA II

O Crescera é o novo nome do grupo carioca Bozano, que 
teve como um de seus principais acionistas e presidente, 
até dezembro de 2018, Paulo Guedes, o superministro da 
Economia do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O Abaporu é 
do megainvestidor Elie Horn, fundador da Cyrela e um dos 
principais empresários do setor de incorporações. Guedes se 
afastou do Bozano, atual Crescera, justamente para viabilizar 
legalmente seu ingresso como ministro da Economia no 
governo federal. 

NOVA EMPRESA AÉREA I
A empresa de ônibus Viação Itapemirim, que cobre 19 estados 
brasileiros, foi adquirida pelo empresário paranaense Sidnei Piva 
e deverá lançar uma companhia aérea, cuja previsão para o início 
das operações é março do ano que vem.

* 

* 

* 

O empresário Waldyr De Faria Junior, depois de entregar 
a Rio Preto o Empório Seo Faria, homenagem ao seu pai, 
agora vai construir uma casa noturna de três andares, o 

D. Maria, em homenagem à sua mãe.
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