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STF decide 
que eleitor 
pode votar 
sem título
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Cláudio LAHOS

Emedebista 
critica postura de 

adversários no 
debate da OAB

Candidatos a prefeito recebem mais 
de R$ 500 mil em doações em 7 dias

BOLSO CHEIO

Pág. A3Skates e patinetes podem ser proibidos na represa municipal

Cláudio LAHOS

Juntos, oito candidatos a 
prefeito de Rio Preto já de-
clararam à justiça eleitoral 
até ontem um total de R$ 
2.260.700,16 em doações 
recebidas de pessoas físicas 
ou verba partidária. Somente 
na última semana, eles rece-
beram cerca de R$ 500 mil 

em doações. No dia 14 de 
outubro o valor somava R$ 
1.694.005,00. A partir desta 
quarta-feira (21) até o próximo 
domingo (25) os partidos e 
candidatos a prefeito e vere-
ador deverão enviar à Justiça 
Eleitoral a prmeira prestação 
de contas.                Pág.A3

Skates podem 
ser proibidos 

em pistas 
da represa
Pelo projeto 319/2019 

de autoria do vereador Jean 
Dornelas (MDB) a lei em vigor 
8.519/2001 que incluiu as bi-
cicletas nesta proibição  passa 
a valer também para skate, 
patinetes e hoverbord, refor-
çando que estes locais  como 
a pista da Represa Municipal 
devem ser exclusivos para a 
circulação de pedestres. A 
proposta ainda aumenta o 
valor da multa.         Pág.A3

Educação 
entrega 

28 mil kits 
de alimentos
Os Kits de Alimentação Es-

colar contendo alimentos pe-
recíveis serão entregues nesta 
quinta e sexta-feira (22 e 23) a 
28 mil alunos da rede municipal 
de ensino, cujos pais e respon-
sáveis realizaram cadastro para 
receber os alimentos até dia 18 
de setembro. As famílias rece-
berão junto com os alimentos 
um material informativo sobre 
a campanha de vacinação que 
acontece sábado.        Pág.A2

Família 
procura jovem 
desaparecido 
em Guapiaçu

Davi deixou a chácara de 
bicicleta no último domingo 
(17). Segundo Miriam Morei-
ra, mãe do rapaz, a família já 
registrou boletim de ocorrên-
cia na Delegacia de Guapiaçu 
sobre o desaparecimento do 
filho e aguarda informações.
Miriam conta que o filho mora 
em Rio Preto com ela e tra-
balha como T.I, e no domingo 
estava de folga.       Pág.A4

UBSs fechadas na pandemia reabrem hoje
Os atendimento de rotina 

serão retomados em quatro 
UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde), em Rio Preto a partir 

desta quinta-feira (22), são 
eles: Cidadania, Gonzaga de 
Campos, Rio Preto I e Cidade 
Jardim. As unidades vão funcio-

nar de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. Com a retoma-
da do atendimento nas quatro 
unidades, as 27 unidades de 

Banco de Sangue 
que abastece 
4 hospitais 

pede doações
O Banco de Sangue do 

Hospital Beneficência Portu-
guesa está apresentando um 
nível baixo no seu estoque 
principalmente no tipo O nega-
tivo. Além do Beneficência, o 
banco é responsável por abas-
tecer a Santa Casa, o hospital 
Santa Helena e o complexo da 
Unimed. Segundo a coordena-
ção, doações caíram cerca de 
60% na pandemia. Pág.A2

Saúde vacina 78 contra 
febre amarela em um dia

Desde a confirmação de 
um caso de Febre Amarela em 
um macaco encontrado morto 
na última terça-feira (20), na 
região do Caic, na zona sul, 
a Secretaria de Saúde de Rio 
Preto já imunizou 78 pessoas 
contra a doença. A maioria 

das pessoas abordadas já era 
vacinada. A Febre Amarela 
é transmitida pelo mosquito 
Aedes Aegypti, o mesmo da 
dengue. A preocupação com a 
possível transmissão aumentou 
com as chuvas recentes. 

                           Pág.A5 

Preso com comprimidos 
de ecstasy é solto por 

falta de perícia da droga
Pág. A4BRECHOS Setor vira alternativa para compras e prevê 

aumento de 69% nas vendas até 2021.                      Pág.A2

saúde voltam às atividades, 
sendo seis para síndromes 
respiratórias.

        Pág.A5
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Brechós viram alternativa de compras 
e setor prevê expansão de até 69% 

Os brechós se tornaram 
uma alternativa para quem 
busca economizar durante 
a pandemia do coronavirus. 
Com preço baixo e peças de 
boa qualidade, as vendas 
continuam aquecidas.

De acordo com um estudo 
recente da plataforma de re-
vendas ThredUp, o segmento 
de prevê que a venda de 
produtos usados deve crescer 
69% até 2021. Na plataforma 
RealReal, como mostrou um 
relatório divulgado recente-
mente, houve um aumento 
de 22 vezes no interesse de 
revenda e uma alta de 46% 
nos itens consignados durante 
a quarentena.

A auxiliar de escritório Vi-
viane Santana de Rio Preto, diz 
que é fã de brechós infantis. 
“Gosto muito de comprar em 
brechó pela facilidade para 
encontrar roupas de qualida-
de com preços acessíveis,” 
afirma.

Ela tem uma filha pequena 
e afirma que como as crianças 
não usam as mesmas rou-
pas por muito tempo, como 
acontece com os adultos, é 
possível encontrar nos brechós 
peças novinhas por preços 
em conta. “Os valores variam 
bastante, mas há muitas 
roupinhas a partir de R$ 10, 
vestidos lindos por R$ 20 e 
sapatinhos por R$ 15,” conta.

Renata Vieira Sobrinho 
tem um brechó há três anos 

na Zona Norte e trabalha com 
roupas novas e semi-novas, 
mas precisou investir no ser-
viço de delivery para continuar 
atendendo aos clientes duran-
te a pandemia. “Eu mandava 
as fotos dos produtos no 
whatsapp das clientes e ano-
tava os pedidos e entregava 
para elas em casa,” afirma a 
proprietária.

Ana Lúcia Oliveira tem um 
brechó na Boa Vista, em Rio 
Preto, e afirma que como a 
loja ficou três meses fechada 
por conta da pandemia ela 
também atendia via whatsapp 
e os clientes sempre procuram 
por produtos bons e barato.

“As pessoas estão com 
orçamento apertado, eles pro-
curam por produtos e preços 
acessíveis,” afirma.

Segundo o economista Luís 
Eduardo de Lima, este tipo de 
mercado está em pleno cres-
cimento, ainda mais por causa 
da crise econômica provocada 
pelos reflexos da Covid-19.

“Em relação à economia, 
é interessante que as famílias 
vão procurar ao máximo eco-
nomizar e os brechós estão 
nessa tendência. A família 
vai encontrar objetos, mesmo 
que usados, com preços muito 
convidativos”, explica.

“O eletricista Fernando 
Martins de Rio Preto, diz que 
costuma frequentar brechós 
solidários e além de comprar 
peças com preços bons ainda 
contribui para ações solidá-
rias,” conta.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA

Ana Lúcia Oliveira tem um brechó na Boa Vista, em Rio Preto, e afirma que como 
a loja ficou três meses fechada por conta da pandemia ela também atendia via 

whatsapp e os clientes sempre procuram por produtos bons e barato.
“As pessoas estão com orçamento apertado, eles procuram por produtos e 

preços acessíveis,” afirma.

Cláudio LAHOS

28 MIL DOE SANGUE

Educação entrega kits de 
alimentos hoje e amanhã

Os Kits de Alimentação 
Escolar contendo alimentos 
perecíveis serão entregues 
nesta quinta e sexta-feira 
(22 e 23) a 28 mil alunos 
da rede municipal de ensino, 
cujos pais e responsáveis 
realizaram cadastrado para 
receber os alimentos até dia 
18 de setembro.

A iniciativa da Prefeitura 
de Rio Preto, executada pela 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento com o apoio 
da Secretaria de Educação, 
visa garantir o direito à me-
renda escolar e vem sendo 
adotada desde abril, quan-
do as aulas nas unidades 
escolares municipais preci-
saram ser suspensas para 
contenção da pandemia de 
coronavírus. 

O kit para crianças de 3 
meses a 1 ano e 11 meses 
contém: 1 mamão, 2 bana-
nas-nanicas, 1 abobrinha, 2 
batatas-doces, 1 sachê de 
molho de tomate, 1 pacote 
(400g) de bolacha e 1 kg de 
frango. 

Já o kit para crianças a 
partir de 2 anos é composto 

por: 1 mamão, 2 bananas-
-nanicas, 1 abobrinha, 2 
batatas-inglesas, 4 pães e 1 
kg de frango.

Cada kit fornecido é su-
ficiente em quantidade para 
cada aluno previamente ca-
dastrado até a próxima entre-
ga e tem qualidade garantida 
por supervisão nutricional. No 
início deste mês, nos dias 8 e 
9, houve a entrega do primei-
ro kit de hortifrútis, perecíveis 
e proteína e também de kit 
de alimentos não perecíveis 
suficientes para todo o mês 
de outubro.

Nesta semana, as famí-
lias receberão junto com os 
alimentos um material infor-
mativo sobre a campanha de 
vacinação que irá até 30 de 
outubro – no próximo sábado, 
dia 24, as unidades de saúde 
estarão abertas para aplica-
ção de vacinas. A iniciativa foi 
motivada pela Secretaria de 
Saúde, que mobiliza esforços 
para lembrar pais e respon-
sáveis sobre a necessidade 
de manter a vacinação das 
crianças em dia, independen-
temente da pandemia. 

Os kits devem ser retirados 
nas unidades escolares em 

Da REPORTAGEM

Banco de sangue 
que atende hospitais 
precisa de doações
O Banco de Sangue do Hos-

pital Beneficência Portuguesa 
está apresentando um nível 
baixo no seu estoque principal-
mente no tipo O negativo. Além 
do Beneficência, o banco é res-
ponsável por abastecer a Santa 
Casa, o hospital Santa Helena e 
o complexo da Unimed.

“Tivemos uma queda de 
60% no número de doadores 
durante a pandemia e histori-
camente o fim do ano costuma 
ter ainda menos gente doando, 
pois muitos vão viajar e as pes-
soas acabam bebendo mais. 
Por isso estamos pedindo ajuda 
para quem tem condições de 
doar”, afirmou a consultora de 
qualidade do Banco de Sangue, 
Gabriela Tridico Rigonatto.

Ainda de acordo com ela, 
pelo fato do tipo O- ser o de do-
adores universal, acaba sendo 
o mais utilizado nos hospitais. 
“Ele pode ser aplicada em 
pessoas com outros tipos de 
sangue. Apesar disso, nós temo 
a necessidade também dos ou-
tros tipos”, comentou Gabriela.

Podem doar sangue pes-
soas entre 16 e 69 anos e 
que estejam pesando mais de 
50 kg. Menores de 18 anos 
devem estar acompanhados 
pelos pais. Interessados em 
fazer doação podem ir ao Ban-
co de Sangue da Beneficência 
de segunda a sábado, das 7h 
às 17h. O agendamento deve 
ser feito através do telefone 
3211-5454.

Homoterapia - No início do 
mês de agosto, o Beneficência 
pediu para que homens curados 
do Covid-19 doassem sangue. 
A coleta seria utilizada para 
homoterapia, um tratamento al-
ternativo no combate a doença.

De acordo com o hospital, já 
foi colhido plasma o suficiente 
e agora os médicos possuem a 
opção desse tratamento, que 
consiste em utilizar o plasma 
com anticorpos da pessoa 
curada em um paciente ainda 
com coronavírus. No entanto, 
com a diminuição de pacientes, 
o tratamento não foi utilizado 
o suficiente para demonstrar 
resultados.

Vinicius LIMA

que os respectivos cadastros 
foram feitos, exatamente nos 
dias anunciados. O não com-
parecimento implica na exclu-
são automática do cadastro 
e impede o fornecimento de 
novos kits dentro do mesmo 
período. O responsável pode-
rá fazer novo cadastro caso 
queira ser reinserido na ação 
para o próximo período de 
distribuição.

Todas as unidades escola-

res municipais continuam fa-
zendo o cadastramento para 
solicitação do Kit de Alimen-
tação Escolar enquanto as 
aulas estiverem suspensas. 
Novos pedidos feitos até 23 
de outubro serão atendidos 
em novembro.

A próxima entrega dos Kits 
de Alimentação Escolar, com 
alimentos perecíveis e não 
perecíveis, será realizada nos 
dias 5 e 6 de novembro.

Kits de Alimentação começam ser entregues hoje

Marcos MORELLI/ SMCS
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Secretário de Governo de Edinho, Jair 
Moretti testa positivo para Covid

O braço direito do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) o secre-
tário de Governo Jair Moretti 
testou positivo para Covid-19, 
a confirmação aconteceu nesta 
terça-feira (20).

Segundo informações do 
próprio secretário, ele está as-
sintomático e vai ficar em sua 
casa respeitando a quarentena 
por 14 dias.

Este é o terceiro caso con-
firmado de Covid de pessoas 
do primeiro escalão do governo 
municipal, em maio a secretária 
de Assistência Social, Patrícia 
Lisboa também se contaminou 
e em julho foi o secretário de 
Obras, Sérgio Issas.

Sérgio SAMPAIO

Faltou nível
O presidente do MDB, Pedro Nimer (foto), disse que faltou 

nível para alguns candidatos a prefeito, com o objetivo de dis-
cutir assuntos relevantes para a cidade, no debate promovido 
anteontem à noite pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  
“Achei que o prefeito Edinho Araújo foi ótimo no debate, porque 
tem propostas (para o futuro governo)”, justificou. Como alguns 
adversários se limitaram a criticar de forma sistemática a admi-
nistração durante o debate, Nimer rechaçou dizendo que eles 
não têm plano de governo. “Alguns candidatos faltam nível, uns 
têm bom senso, outros não têm bom senso para nada”, alfine-
tou. O emedebista declarou ainda que os adversários deveriam 
apresentar propostas de governo para conquistar votos e não 
se limitarem às críticas. “Criticar é fácil e quem critica é porque 
não tem propostas para apresentar à população”, concluiu.  

 Privatizar
A proposta que mais cha-

mou a atenção no debate da 
OAB foi a do candidato Filipe 
Marchesoni (Novo), que pro-
meteu, se eleito prefeito em 
novembro, privatizar o Se-
mae (Serviço Municipal de 
Água e Esgoto). Mesmo em 
cidades abastecidas pela 
Sabesp, empresa de eco-
nomia mista, ocorre racio-
namento de água. Quando a 
estiagem é prolongada, todo 
o sistema fica comprometi-
do. É o caso da autarquia, 
que capta água de superfície 
na Represa Municipal e tam-
bém nos aquíferos Botucatu 
e no Guarani. Sem chuva, 
não tem milagre.

Confusão
O governo federal transformou a aquisição da vacina Corona-

Vac para combater o coronavírus numa confusão sem precedente. 
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse terça-feira que a 
vacina chinesa, a ser produzida pelo Butantan e se aprovada pela 
Anvisa, entraria no programa nacional de vacinação. Como não 
quer dar ‘vitamina’ ao rival político governador João Dória (PSDB), 
Jair Bolsonaro (sem partido) atravessou o limite da ciência e 
rechaçou a informação do ministro. Disse que não vai comprar 
a vacina chinesa. Dória aproveitou a confusão para abraçar os 
brasileiros: “Quero que meus filhos e todos os brasileiros sejam 
vacinados”. A politização envolvendo a vacina é péssima para 
o povo. Dória recebeu ‘vitamina’ de graça e se fortaleceu para 
o próximo round. Para o povo não importa a nacionalidade da 
vacina, desde que seja segura, eficaz e chancelada pela Anvisa. 
Na política, portanto, radicalismo, seja de direta ou esquerda, 
quem paga preço elevado é o povo!

Sucateado
Ao final da década de 

1990, o DAE estava suca-
teado e não tinha recursos 
para fazer investimentos no 
sistema. A arrecadação do 
DAE girava em torno de R$ 
900 mil/mês e as despesas 
para manter o sistema varia-
va entre R$ 1,1 milhão a R$ 
1,2 milhão/mês. A Prefeitura 
tinha que repor o déficit 
financeiro com recursos de 
outras fontes de receitas. 
Ao criar o Semae no come-
ço da década de 2000, no 
primeiro mandato de Edinho 
Araújo, foi implantada a tari-
fa progressiva, que sanou o 
problema crônico que existia 
no sistema.

Página virada
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB), segundo o superin-
tendente Nicanor Batista 
Júnior, já declarou que não 
irá privatizar o Semae, caso 
reeleito nas próximas elei-
ções. A privatização, acres-
centa ele, não passa pela 
cabeça do prefeito, que já 
disse por diversas vezes que 
essa possibilidade não está 
no seu horizonte. Nicanor 
revelou que a autarquia tem 
o quarto melhor serviço de 
saneamento básico do país 
e a menor tarifa do Estado 
de São Paulo. “A autarquia 
é superavitária e essa dis-
cussão é página virada”, 
finalizou.

Síntese
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, assistiu ao 
debate e fez uma síntese. 
Disse que a Coronel Hele-
na (Republicanos) enrolou, 
não tem propostas. Paulo 
Bassan (PRTB) é um cava-
lheiro, sem traquejo político. 
Marco Casale (PSL) não tem 
projeto e procura um lugar 
ao sol. Edinho Araújo (MDB) 
só levou pancada. Carlos 
Alexandre (PCdoB) é um 
bom candidato, sem estrela. 
Carlos Arnaldo (PDT) vende 
escrituras no céu, diz ele. 
Rogério Vinicius (DC), frisa, 
foi bem e pensa no segundo 
turno e a cereja do bolo foi 
Marco Rillo (PSOL).

DAE
A população da Zona 

Norte sofria com raciona-
mento quando a cidade era 
abastecida pelo extinto De-
partamento de Água e Esgo-
to (DAE). Em 1996, o poço 
profundo do Solo Sagrado 
ficou sem operar por causa 
de um problema técnico no 
sistema de bombeamento e 
a população enfrentou longo 
período de racionamento, 
porque a interligação entre 
os reservatórios estava in-
cipiente. Ao criar o Semae, 
o sistema de interligação foi 
implantado em todo o siste-
ma, não evita racionamento, 
mas ameniza o problema em 
período de estiagem.

Recusa
As pessoas estão recu-

sando a receber santinhos de 
candidatos nos cruzamentos 
onde existem semáforos. Um 
eleitor disse que não pega 
santinhos porque tem receio 
de se contaminar pelo novo 
coronavírus. “Acho que vale 
mais uma visita ou uma con-
versa com distanciamento do 
que ficar em cruzamento”, 
disse o presidente do Pa-
triota, Ulisses Ramalho. Ele 
lembrou que antes do vírus 
já era difícil e com a pande-
mia tudo mudou. “Tem de 
fazer campanha respeitando 
o protocolo e muita gente 
não aceita, atrapalha, sim”, 
concordou.

ESTE ANO

Vereador quer proibir circulação de skates, patinetes e hoverbord 

O projeto quer endurecer 
ainda mais as proibições e 
circulação de veículos mo-
torizados ou não na Represa 
Municipal e em todas as 
praças com equipamentos 
esportivos.

O projeto 319/2019 de 
autoria do vereador Jean 
Dornelas (MDB) a lei em 
vigor 8.519/2001 incluiu as 
bicicletas nesta proibição – 
o  emedebista estende essa 
regra para skate, patinetes 
e hoverbord, reforçando 
que estes locais devem ser 
exclusivos para a circulação 
de pedestres.

Multa dobrada – além 
da inclusão destes outros 
meios de locomoção o par-
lamentar está dobrando o 
valor da multa para quem 
descumprir a lei – sendo 

que a punição salta de meio 
salário mínimo (R$ 522,50) 
para um salário mínimo (R$ 
1.045,00).

Fiscalização – as pes-
soas que foram pegas nes-
tes locais proibidos para a 
circulação destes veículos 
poderão ter os mesmos apre-
endidos pela GCM (Guarda 
Civil Municipal) e caso isso 
aconteça para reaver os mes-
mo será necessário também 
o pagamento de uma multa.

Na sua justificativa Dorne-
las salienta que o projeto tem 
como objetivo incluir novos 
meios de transporte que tem 
sido utilizado nas dependên-
cias da Represa Municipal, 
principalmente nas pistas 
de caminhadas.  Ele alerta 
que alguns acidentes vem se 
tornando constante no local 
envolvendo pedestres e estes 
veículos.

Sérgio SAMPAIO Cláudio LAHOS

NA REPRESA 

RIO PRETO

Vereador quer aumentar proibição para circular nas 
pistas da represa

Juntos, oito candidatos 
a prefeito de Rio Preto já 
declararam à justiça eleitoral 
até está quarta-feira (21) um 
total de R$ 2.260.700,16 em 
doações recebidas de pessoas 
físicas ou verba partidária. 
Somente na última semana, 
eles receberam cerca de R$ 
500 mil em doações. No dia 
14 de outubro o valor somava 
R$ 1.694.005,00.

Neste novo levantamento 
a liderança do ranking de re-
cursos recebidos continua com 
a candidata coronel Helena 
da coligação “Mudança com 
Segurança” com a importância 
de R$ 750 mil, valor que veio 
100% do partido Republica-
nos. Apenas ela e o candidato 
Carlos Arnaldo da coligação 
“Rio Preto Pode Mais” que tem 
declarado R$ 401.550,00 – 

Candidatos a prefeito 
recebem R$ 500 mil 

em doações em 7 dias
sendo que R$ 400 mil vêm do 
PDT e outros R$ 1.550,00 foi 
feito uma doação de pessoa 
física - não receberam doações 
nos últimos sete dias.

Por sua vez o candidato a 
reeleição Edinho Araújo da co-
ligação “Rio Preto Muito Mais” 
saltou de R$ 405.005,00 
declarados até o dia 14 de 
outubro para R$ 710.005,00, 
sendo que R$ 300.005,00 
vem de doação de pessoa 
física, R$ 400 mil do partido 
Patriota e R$ 10 mil do próprio 
candidato.

Já a candidata Celi Regina 
do PT saltou de R$ 32 mil para 
R$ 157.003,17 agora, sendo 
que R$ 2 mil foi doação de 
pessoa física e R$ 155.003,17 
provenientes do PT

O candidato que recebeu 
um impulso por partido do pró-
prio foi Marco Rillo, do Psol, que 
no dia 14 tinha declarado R$ 
7 mil e neste dia 21 a quantia 

chegou a R$ 73.250,58, sendo 
R$ 7 mil de doação de pessoa 
física e R$ 66.250,58 do Psol.

Filipe Maschesoni can-
d idato do Novo ampl iou 
de R$ 96.100,00 para R$ 
159.879,88 os recursos rece-
bidos entre os levantamentos 
feitos entre o dia 14 de outubro 
a 21 de outubro.

Por sua vez Rogério Vinicius 
do DC (Democracia Cristã) tam-
bém teve um pequeno acrés-
cimo saindo dos R$ 2.350,00 
para R$ 2.961,53, sendo que 
R$ 1.150,00 vieram de doação 
de pessoa física, R$ 111,53 do 
partido DC e R$ 1.700,00 do 
próprio candidato.

O candidato Paulo Bassan 
do PRTB no primeiro levanta-
mento não tenha ainda feito 
a declaração neste primeiro 
levantamento ele declarou 
R$ 6.050,00, sendo que R$ 
3.050,00 de doação de pessoa 
física e R$ 3 mil do PRTB.

Apenas dois candidatos 
ainda não disponibilizaram seus 
dados para o sistema são eles: 
Carlos Alexandre do PC do B e 
Marco Casale da coligação “Rio 
Preto Pela Verdade”.

Prestação de contas - A 
partir desta quarta-feira (21) 
até o próximo domingo (25) os 
partidos e candidatos a prefei-
to e vereador deverão enviar 
à Justiça Eleitoral, por meio 
do Sistema de Prestação de 
Contas Eleitorais – a prestação 
de contas parcial, onde os mes-
mos deverão contar o registro 
de movimentações financeiras 
ocorrida desde o inicio da cam-
panha até o dia 20 de outubro.

Divulgação – a partir do dia 
27 de outubro o TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) irá divulgar 
por meio da internet por meio 
do portal http://divulgacandcon-
tas.tse.jus.br/divulga/#/.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

STF decide que pode votar sem título de eleitor

O Plenário virtual do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
confirmou que a apresentação 
do título de eleitor não é obri-
gatória para exercer o direito ao 
voto. Basta mostrar um docu-
mento com foto. A decisão foi 
tomada em sessão encerrada 
na última segunda-feira (19) 
e confirma liminar concedida 

pela corte em 2010.
A matéria foi a julgamento 

em ação direita de inconsti-
tucionalidade ajuizada pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT) 
contra o artigo 91-A da Lei 
9.504/1997, segundo o qual 
“no momento da votação, além 
da exibição do respectivo título, 
o eleitor deverá apresentar do-
cumento de identificação com 
fotografia”.

Anteriormente, a legislação 
eleitoral dispensava a apresen-
tação do título: bastaria o eleitor 
se apresentar na seção eleitoral 
em que estivesse cadastrado 
carregando documento com 
foto, suficiente para compro-
var identificação, conforme o 
artigo 146, inciso VI, do Código 
Eleitoral.

A decisão de mérito alcan-
çada pelo Plenário deu inter-

pretação conforme a norma 
contestada, assentando que 
a ausência do título de eleitor 
no momento da votação não 
constitui, por si só, óbice ao 
exercício do sufrágio.

A decisão foi unânime. Se-
gunda a relatora, ministra Rosa 
Weber, a lei que dificulte o 
exercício do voto, criando obs-
táculos desnecessários, não en-
contra guarida na Constituição.

Da REDAÇÃO
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Homem preso com 5 mil comprimidos 
de ecstasy é solto até perícia da droga

Policiais Rodoviários Es-
tadual apreenderam 5 mil 
comprimidos de ecstasy em 
um ônibus nesta terça-feira 
(20), na rodovia Washington 
Luís (SP-310). A droga sinté-
tica estava em sacos plástico 
dentro da bagagem de mão 
de um dos passageiros, de 
27 anos.

O suspeito foi conduzido à 
Central de Flagrantes. O de-
legado de plantão, Jonathan 
Marcondes Stopa, ouviu o 
homem e o liberou  em razão 
de haver necessidade de aná-
lise pericial de composição da 
droga, que não seria possível 
ser feita no IC (Instituto de 
Criminalística) da cidade. 
Sendo assim, amostras dos 
comprimidos serão encami-
nhadas para análise do IC de 
São Paulo.

A partir do resultado, além 
de indiciar o suspeito, a Polícia 
Civil poderá pedir sua prisão. 

O caso será encaminhado para 
o 7° Distrito Policial.

Caso - Segundo o boletim 
de ocorrência, o ônibus, que 
partiu de Foz do Iguaçu (PR) 
com destino a Brasília (DF), 
foi parado para fiscalização 
de rotina no quilômetro 436. 
Ao entrarem no veículo, os 
policiais notaram que um dos 
passageiros apresentava gran-
de nervosismo e resolveram 
revistar sua bagagem. Então, 
foram encontrados cinco sa-
cos contendo 5 mil compri-
midos de ecstasy, totalizando 
1.826,59 quilo da droga.

Inicialmente, o suspeito 
disse aos policiais em nos 
sacos continham lanches. 
Ao abrir os sacos, os poli-
ciais verificaram se tratar do 
entorpecente. Em sua nova 
versão, o homem contou que 
um desconhecido o abordou 
na rodoviária de Balneário 
Camboriú e pediu que fizesse 
o favor de entregar os sacos 
a um, também desconhecido 
dele, na rodoviária de Brasília.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

FLAGRANTE

Sacos com cerca de 5 mil comprimidos de ecstasy encontrados em blitz na rodovia

Divulgação

ANUNCIADA NA OLX HÁ QUATRO DIAS

DIRCE TURATI FERREIRA, natural 
de Bady Bassitt, faleceu aos 85 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Claudiano José 
Ferreira e deixa os fi lhos Cleide, Marli 
Aparecida, Wilson Roberto, Nelci Maria 
e Valdinei José. Foi sepultada no dia 
21/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório do Jardim da Paz para o cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

ADAIL JERICÓ DA SILVA natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 95 
anos de idade. Era viúva do Sr. Joaquim 
Cândido da Silva e deixa os fi lhos Odete, 
Claudia Helena, Isabel (falecida), Maria 
Aparecida (falecida), Osvaldo (falecido). 
Foi sepultada no dia 21/10/2020, às 
15:00, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever para cemitério Parque 

  FALECIMENTOS

Jardim da Paz.

MAURO CARDOSO SOUTO natural de 
Lins/SP, faleceu aos 66 anos de idade. Era 
solteiro e deixa os fi lhos Ana Caroline. Foi 
sepultada no dia 21/10/2020, às 13:30, 
saindo seu féretro do velório da Capela 
do Prever para cemitério São João Batista.

MARIA DOS SANTOS GARCIA natural 
de Cajobi/SP, faleceu aos 90 anos de idade. 
Era viúva do Sr. João de Deus garcia Filho 
e deixa os fi lhos Cleide Garcia, Sidinei 
Garcia, Aldo de Deus (falecido) e Nivaldo 
de Deus (falecido). Foi sepultada no dia 
21/10/2020, às 10:00, saindo seu féretro 
do velório do Jardim da Paz para o cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

Auxiliar perde R$ 5,5 mil
 em compra de moto 

Um auxiliar administrativo 
de 27 anos teve prejuízo de 
R$ 5,5 mil ao tentar comprar 
uma moto pelo site de compra 
e venda OLX , nesta terça-feira 
(20).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima se in-
teressou pela moto e entrou 
em contato com o telefone 
divulgado no anúncio. O ho-
mem que atendeu a ligação 
disse que o veículo pertencia 
a uma mulher, que lhe devia 
um dinheiro, por isso, ele 
estava negociando a venda.

O auxiliar administrativo 
foi até um local combinado 
com o golpista para ver a 
moto. Ele se encontrou com 
a verdadeira dona do veículo, 
mas seguindo a orientação do 
estelionatário, não conversou 
sobre valores da venda. Ao ver 
a moto, a vítima constatou 

que o veículo precisava de 
alguns reparos e negociou o 
valor de R$ 5,5 mil.

A proprietária da moto 
também foi enganada pelo 
golpista, segundo o auxiliar 
administrativo. Ele contou à 
polícia que soube que para a 
mulher o estelionatário disse 
que depositaria R$ 7,5 mil 
referente à venda do veículo.

O auxiliar administrativo e a 
proprietária da moto foram até 
o cartório para fazer a transfe-
rência do veículo. Inclusive a 
mulher tinha um comprovan-
te de depósito em nome do 
homem, no entanto, como o 
dinheiro não caiu na conta, 
eles perceberam que haviam 
caído em um golpe.

A vítima foi até a Central 
de Flagrante para registrar o 
golpe e demonstrou interesse 
em dar prosseguimento, caso 
o estelionatário seja identifi-
cado.

Tatiana PIRES

Caso foi registrado no Plantão Policial

Cláudio LAHOS

Família procura
 jovem desaparecido 

em Guapiaçu

A família de Davi Moreira 
Fiamenghi, desaparecido há 
quatro dias, faz um apelo para 
tentar localizar o jovem, que 
não foi visto desde que saiu 
da chácara da sua avó em 
Guapiaçu.

Davi deixou a chácara de 
bicicleta no último domingo 
(17). Segundo Miriam Moreira, 
mãe do rapaz, a família já regis-
trou boletim de ocorrência na 
Delegacia de Guapiaçu sobre 
o desaparecimento do filho e 
aguarda informações.

Miriam conta que o filho 
mora em Rio Preto com ela e 
trabalha como T.I, e no domin-
go estava de folga. Como os 
avós moram em Guapiaçu ele 
tem costume de visitá-los em 
suas folgas e finais de semana.

“Ele falou que iria dar uma 

volta perto da casa da minha 
mãe e saiu de bicicleta mas 
não retornou,” conta Miriam.

A mãe diz que já procurou 
por todos os locais de Guapia-
çu, por ser Zona Rural onde sua 
mãe mora estiveram em toda 
redondeza e nenhuma pista 
dele. E já procurou nos luga-
res que ele costumava ir com 
amigos em comum também 
em Rio Preto.

Nas redes sociais, familia-
res e amigos têm divulgado 
uma foto do jovem com o pe-
dido de informações. Quando 
foi visto pela última vez, ele 
estava vestindo bermuda es-
cura, camiseta (a família não 
sabe informar a cor) e chinelos.

Quem tiver informações que 
possam ajudar a localizar Davi 
pode entrar em contato pelos 
telefones: (17) 99117-4646 
ou 98146-1734.

Tatiana PIRES

Davi Moreira Fiamenghi, desaparecido há quatro dias

Arquivo PESSOAL

CASA CAIU

Estelionatário é preso 
na hora que abria 
conta em banco

Um ajudante de 39 anos 
foi preso em flagrante na tarde 
desta terça-feira (19) tentando 
abrir uma conta bancária com 
documentos falsos, com o ob-
jetivo de fazer um empréstimo. 
O flagrante aconteceu dentro 
de uma agência bancária, 
localizada na avenida Nossa 
Senhora da Paz, no bairro 
Jardim América, em Rio Preto.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, o gerente 
desconfiou da autenticidade 
dos documentos em razão da 
qualidade dos papeis e repro-
dução das informações, além 
de o suspeito morar em outra 
cidade. A Polícia Militar, então, 

foi acionada.
À polícia, o homem con-

firmou a suspeita ao admitir 
que veio a Rio Preto para 
aplicar um golpe. Ele forneceu 
informações de seu endereço 
como sendo de Itaquaquece-
tuba. Foram apreendidos dois 
documentos de identidade em 
nome de um homem e o outro 
de uma mulher, três docu-
mentos do INSS e uma fatura 
de conta telefônica, além do 
telefone celular do ajudante.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes, o homem perma-
neceu preso à disposição da 
Justiça. O caso foi registrado 
como estelionato e uso de 
documento falso e será enca-
minhado ao 3° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

COMERFCIANTE
Golpe do WhatsApp 
faz mais uma vítima

Uma comerciante de 49 
anos caiu em um golpe e 
teve seu aplicativo de celular 
WhatsApp bloqueado. O golpe 
foi aplicado no último dia 10, 
mas a vítima só denunciou à 
Polícia Civil nesta terça-feira 
(20).

A vítima contou à Polícia 
Civil que recebeu a ligação 
de um homem dizendo que 
ela havia sido sorteada para 
participar de uma plateia 
virtual do programa da atriz 
conhecida nacionalmente, 
Monica Martelli. Conforme 
o relato da comerciante, ela 
acreditou que o contato esta-
va sendo pela equipe da atriz, 
tento em vista que conversa, 
via WhatsApp com Mônica.

O golpista a orientou que 
para a participação era ne-
cessário informar um código 
que seria enviado para o ce-
lular dela, por mensagem via 
SMS. Seguindo a orientação, 
a comerciante poderia aces-
sar a plateia virtual depois 
de 15 dias, de acordo com a 
promessa do estelionatário. 

Ela acabou enviando o có-
digo para o golpista através 
de uma ligação. No entanto, 
ele disse que aquele não era 
o código e que ela receberia 
outro por e-mail. Sendo as-
sim, também informou o novo 
código para o golpista.

Desde então, o WhatsApp 
da comerciante foi bloquea-
do e ela não consegue mais 
utilizá-lo. Ela contou ainda 
para a polícia que amigos e 
familiares têm recebido men-
sagens em seu nome pedindo 
dinheiro, mas até o momento, 
ninguém fez efetuou nenhum 
pagamento. O caso foi re-
gistrado como estelionato e 
será encaminhado para o 3° 
Distrito Policial.

Tatiana PIRES
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A dor nas pernas representa uma queixa muito 
comum na população mundial e constitui um dos prin-
cipais motivos de um paciente procurar o atendimento 
médico em consultórios, ambulatórios e hospitais. 

 Na maior parte das vezes, a dor nas pernas é 
pouco valorizada, sendo tratada empiricamente, com 
analgésicos e anti-inflamatórios, e sem orientação 
médica. Entretanto, a dor nas pernas representa a 
primeira manifestação clínica de muitas doenças, 
tais como doença venosa, varizes, trombose venosa 
profunda e má circulação. Seu diagnóstico tardio ou a 
falta de adequada avaliação pode resultar em graves 
complicações, como úlceras e trombose.

 Um tipo frequente de dor nas pernas é a “dor 
em peso”, geralmente no final do dia ou após a 
jornada de trabalho. Geralmente manifestada como 
“dor em peso”, “ardência nas pernas” ou “pernas 
cansadas”, este tipo de dor nas pernas pode repre-
sentar a presença de varizes nos membros inferiores, 
caracterizando o quadro clínico da insuficiência venosa 
crônica. 

As varizes dos membros inferiores caracterizam-se 
pelo desenvolvimento de veias dilatadas, tortuosas 
e insuficientes que acumulam sangue na região da 
perna e do tornozelo, causando sintomas como dor, 
edema, sensação de peso e de cansaço nas pernas. 
Seu diagnóstico é confirmado com o Doppler Venoso 
dos membros inferiores, especialmente nos casos em 
que houver comprometimento da veia safena magna.

Na presença de insuficiência ou refluxo na veia sa-
fena magna é importante o tratamento médico preco-
ce para evitar a evolução para trombose, tromboflebite 
e úlcera venosa. Opções terapêuticas minimamente 
invasivas estão à disposição dos nossos pacientes, 
oferecendo à população a oportunidade de realizar 
tratamentos modernos, eficazes, sem cortes, sem 
necessidade de repouso e sem internação hospitalar.

Durante a pandemia, esteja atento a sintomas 
como dor nas pernas, pernas cansadas e pernas pe-
sadas. Devido à forte associação entre a COVID-19 
e os fenômenos tromboembólicos, a dor nas pernas 
pode simbolizar o início do quadro trombótico. Espe-
cialmente no grupo de risco (diabéticos, hipertensos, 
obesos, cardiopatas e imunodeprimidos), o risco de 
complicações decorrentes da dor nas pernas é maior.

Medidas simples como exercícios diários com as 
pernas, fisioterapia motora, trabalho de bomba mus-
cular da panturrilha e o uso de medicações venotô-
nicas e das meias elásticas de compressão podem 
minimizar a dor nas pernas, reduzindo a sensação de 
“perna cansada”.

 Se você apresenta dores nas pernas e “per-
nas cansadas”, procure seu Cirurgião Vascular. Para 
maiores informações, acesse meu site (www.drsthe-
fanovascular.com.br).

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

Pernas cansadas: 
tratamento e prevenção

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

FEBRE AMARELA

Macaco foi encontrado perto de mata e córrego no bairro Caic

Após macaco encontrado morto, 
Saúde vacina 78 pessoas em um dia 

Desde a confirmação de 
um caso de Febre Amarela em 
um macaco morto na última 
terça-feira (20), a Secretaria 
de Saúde de Rio Preto já 
imunizou 78 pessoas contra a 
doença. A maioria das pesso-
as abordadas já era vacinada.

A Febre Amarela é trans-
mitida pelo mosquito Aedes 
Aegypti, o mesmo da dengue. 
A preocupação com a possível 
transmissão aumentou com 
as chuvas recentes. A Vigi-
lância Ambiental, junto com 
a Vigilância Epidemiológica 
percorreram a área de abran-
gência da UBSF Caic/Cristo 
Rei para procurar criadouros 
do mosquito e oferecer a va-
cina para a população.

“Por conta da pandemia, 
os agentes estão entrando 
apenas nos quintais para 
procurar locais que possam 
ter acúmulo de água e fazer a 
nebulização. Se os moradores 
estiverem no grupo de risco, 
apenas passamos as informa-
ções. O Aedes Aegypti é um 
mosquito relativamente fácil 
de combater, por isso pedimos 
a atenção da população para 
locais que possam ter água 
parada, como vasos de plan-
tas, ralos e calhas”, afirmou o 
biólogo da Vigilância Ambien-
tal, César Leandro Jerônimo.

“É preciso ressaltar que 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Quatro UBS fechadas na 
pandemia reabrem hoje

Os atendimentos de rotina 
serão retomados em quatro 
UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde), em Rio Preto a partir 
desta quinta-feira (22), são 
eles: Cidadania, Gonzaga de 
Campos, Rio Preto I e Cida-
de Jardim. As unidades vão 
funcionar de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 17h. Com 
a retomada do atendimento 
nas quatro unidades, as 27 
unidades de saúde voltam às 
atividades, sendo seis para 
síndromes respiratórias.

Ainda na quinta-feira, 22 
de outubro, a UPA Santo 
Antonio fecha os oito leitos 
de UTI exclusivos para aten-
dimento de Covid e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). O atendimento da 
unidade passa a ser misto, 

Da REDAÇÃO tanto para casos de urgência 
e emergência não respira-
tórios e casos respiratórios 
moderados e graves.

As seis unidades respi-
ratórias do município, des-
tinada ao atendimento de 
síndromes respiratórias leves 
continuam sendo- Anchieta: 
funcionamento de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 
19h; - Solo Sagrado: fun-
cionamento 24h; - Estoril: 
funcionamento de segunda 
a sexta, das 7h às 22h, e 
sábados e domingos, das 
7h às 13h; - Caic/Cristo Rei: 
funcionamento de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h; - 
Santo Antonio: funcionamen-
to de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h; - Lealdade/
Amizade: funcionamento de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h.

Divulgação

ATENDIMENTO 

Cláudio LAHOS

TEMAIS ATUAIS
Famerp discute 

iniciação científica 
em congresso

Em formato totalmente 
online, a Faculdade de Me-
dicina de Rio Preto (Famerp) 
realiza nesta quarta-feira 
(21) o 17ª Congresso Anu-
al de Iniciação Científica 
– CAIC 2020. Promovido 
anualmente pela Diretoria 
de Pesquisa da Famerp, o 
evento conta com palestras 
e apresentação de trabalhos 
de temas relevantes para a 
sociedade.

Entre os palestrantes 
estão a professora Maria 
Helena Palucci Marziale, 
da UPS, que vai falar sobre 
“A Importância das institui-
ções de ensino no desen-
volvimento de pesquisas 
científicas e formação de 

pesquisadores na área da 
saúde”. O psiquiatra Wilson 
Daher vai abordar a questão 
da gestão da emoção em 
tempos de pandemia.

Também palestram no 
evento o virologia Maurício 
Lacerda Nogueira, chefe 
do Laboratório de Virologia 
da Famerp. O profissional 
vai falar sobre “Teste para 
vacina contra Covid 19 na 
Famerp: limites e possibi-
lidades”. O médico Eudes 
Quintino de Oliveira Junior 
palestra sobre “Direito e 
Bioética na pandemia”.

Além das palestras, o 
evento conta com 26 salas 
online, pela plataforma Goo-
gle Meet, para apresentação 
de trabalhos que já foram 
previamente selecionados.

Da REDAÇÃO

a doença é transmitida ex-
clusivamente pelo mosquito. 
O sagui diagnosticado com 
a doença acaba sendo uma 
vítima como nós”, afirmou o 
biólogo. A recomendação caso 
encontre um macaco morto é 
entrar em contato pelo número 

0800 770 58 70.
A Saúde de Rio Preto conta 

com 14 mil doses de vaci-
na contra a Febre Amarela. 
Crianças devem tomar a pri-
meira dose a partir dos nove 
meses e a segunda aos 4 
anos. Pessoas não vacinadas 

ou que tomaram apenas uma 
dose antes dos 5 anos devem 
procurar o posto de saúde 
não Covid-19 mais próximo. 
Os endereços das salas de 
vacina estão disponíveis neste 
link: www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacina.

UBSF Gonzaga de Campos reabre hoje

Divulgação SMCS

DIA 24

Parceria fará 50 
mamografias em mulheres 
do Instituto As Valquirias
A Ultra-X Medicina Diag-

nóstica realiza no próximo 
dia 24 uma ação especial 
com mulheres atendidas 
pelo Instituto As Valquírias. 
O corpo clínico receberá 50 
mulheres para a realização de 
mamografias gratuitas e seus 
resultados serão analisados 
em parceria com a equipe de 
oncologia da Santa Casa de 
Rio Preto.

“As mulheres estão sem-
pre preocupadas com a fa-
mília e, muitas vezes, deixam 
de se cuidar, de observar os 
sinais enviados pelo próprio 
corpo. Queremos lembrar a 
elas a importância de cuidar 
de quem cuida de todos”, 
afirma Luciana Tajara, Coor-

denadora Médica do setor de 
Saúde da Mulher Ultra-X.

As mulheres beneficiadas 
pela ação atenderam a alguns 
critérios, como: ter idade su-
perior a 40 anos; histórico de 
câncer na família; não ter re-
alizado exames ginecológicos 
preventivos nos últimos 12 
meses; ou apresentar nódulos 
ou deformidades nas mamas.

“Uma ação como esta 
traz benefícios à saúde e à 
autoestima das mulheres.  
Ver o sorriso no rosto dessas 
mulheres ao receberem a 
notícia que terão um tempo 
para se cuidar é o que nos 
enche de alegria e nos motiva 
a trabalhar e buscar parcerias 
como esta”, afirma Amanda 
Oliveira, CEO do Instituto As 
Valquírias. 

Da REDAÇÃO
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Roberto
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VOCÊ NUNCA VAI CHEGAR AO SEU DESTINO SE VOCÊ PARAR E ATIRAR PEDRAS 
EM CADA CÃO QUE LATE. Sorria, beba muita água e seja feliz! NO ACONCHEGO do doce 

lar que o médico oftalmolo-
gista Rafael Delsin, ao lado 
da esposa Paola Fabretti e 
da fi lha Sofi a, assume seus 
36 anos bem vividos na noite 
desta quinta-feira.

VALQUÍRIA Menegaldo, 
Psicopedagoga, realiza Talks 
Live nesta quinta-feira, a 
partir das 20 horas, com 
o tema “A Importancia da 
Luminosidade e das Cores 
para o Autismo”, no perfi l @
valquiriamenegaldo.

 LAÍS BASSO foi muito 
cumprimentada pelos amigos 
e familiares na terça-feira, 
quando ganhou mais um 
ano de vida bem vividos. 
Parabéns!

DR. NADIM CURY, Presi-
dente do Clube Monte Líba-
no, manda avisar aos asso-
ciados, que desde terça-feira, 
o Parque Aquático no clube 
de campo, foi reaberto em 
horários das 7 às 11 horas e 
das 16h30 às 20h30, obede-
cendo todos os cuidados do 
Ministério da Saúde, devido 
à pandemia Covid-19.

 UNIMED RIO PRETO co-
memorou 49 anos de história, 
no último domingo, Dia dos 
Médicos. Durante este mês, 
a cooperativa, em parceria 
com a APM e a Secretaria de 
Medicina e Cirurgia está re-
alizando lives com palestras 
para os médicos.

FOI NO BENDITO Cupim 
Restaurante que Mateus 
Henrique Brito Gonçalves 
reuniu familiares e amigos 
mais chegados para brindar 
seu aniversário na noite de 
ontem.

 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Fazenda Santa 
Tereza
Será na c inematográf ica 
Fazenda Santa Tereza, da 
família da noiva Carla Lemos, 
nos arredores de Mirassol, 
a cerimônia de casamento 
marcada para o dia 12 de 
Dezembro de 2020,  um 
sábado, com a presença dos 
padrinhos, familiares e de 
restritos convidados, devido 
à pandemia. O noivado foi 
no Copacabana Palace Hotel 
na cidade maravilhosa Rio de 
Janeiro. O noivo é o empresário 
Anselmo Assunção. Lita Lemos, 
mãe da noiva, e o pecuarista 
Manoel Carlos (Manezinho) 
Lemos, irmão, já começaram 
os preparativos. Felicidades 
aos noivos.  

Aprender é preciso
Vamos ter de aprender a conviver com esse vírus da pandemia 
por muito tempo. E mesmo ainda sob registro de muitas mortes 
e grande contaminação, parcelas das populações em alguns 
Estados fazem questão de desobedecer regras impostas para 
evitar o vírus. Mas não tem jeito, o perigo está ali, pertinho, à 
espreita. Se pegar, pegou, se morrer, morreu. Esse parece ser 
o sentimento geral de milhões de brasileiros. Só falta mesmo 
assistirmos a uma pelada de futebol entre contaminados e não 
contaminados, como ocorreu na Espanha, semana passada.

Tel. (17) 3233-4888

Padrinhos de 
Casamento
Os jovens rio-pretenses Robson 
Bruno Nunes Mir e Ana Júlia 
Guerra Mir foram padrinhos de 
casamento de uma amiga, no 
final de semana na cidade de 
Fortaleza. O casalzinho está 
aproveitando a semana para 
um relax total curtindo sol, mar 
e os lugares turísticos de lá.  

Ao lado da fi lhota
A empresária Cristina Lemos e 
a filhota Maisa Lemos Medeiros 
estão curtindo semana de relax 
total e a brisa do Nordeste, sol 
e mar na Praia do Frances na 
cidade de Maceió, um lugar 
cinematográfico maravilhoso 
que encanta os turistas.  

DiáriodoBob
Torto e direito. A OAB Rio Preto deu um show de demo-

cracia realizando um debate entre os postulantes a prefeitura. 
Todos os candidatos estiveram presentes e participaram em 
pé de igualdade. O advogado Marcelo Henrique, presidente 
do órgão, está de parabéns. Mostrando a cara. A 22ª sub-
seção da OAB Rio Preto é uma entidade muito importante e 
representativa na história da cidade e isso se deve muito à 
grandeza daqueles que a lideraram. Marcelo Henrique tem 
honrado seus predecessores. A pergunta é porque as outras 
entidades andam escondidas. Bom combate. O debate da 
OAB serviu para conhecermos um pouco mais os candidatos. 
Alguns foram completamente desnudados, revelando seu 
despreparo para o cargo de prefeito; outros, estão apenas 
tentando imitar Jair Bolsonaro,  comparecendo desmascara-
dos. O eleitor de Rio Preto terá a chance de fazer a melhor 
escolha. Mostrando os dentes. A deputada federal Carla 
Zambelli, que é do PSL passou por aqui e sua visita faz parte 
da turma de copa e cozinha da família Bolsonaro. A mulher 
maravilha, veio  prestar apoio a Paulo Bassan candidato a 
prefeito pelo PRTB, partido criado por Levy “Aerotrem” Fidelix. 
Marcos Casale, que é quem está na disputa pela prefeitura 
pelo partido de Carla, está chorando pelos cantos. Vice com 
valor. Edinho Araújo e Carlos Arnaldo são os únicos candidatos 
a prefeito que dão cartaz para seus vices Orlando Bolçone e 
Lawrence Garcia, respectivamente. Os demais praticamente 
nem aparecem. Tombo no banheiro. Candidatos a vereadores 
de partidos que apóiam candidatos a prefeito que não deco-
laram nas pesquisas de intenção de votos já estão jogando a 
toalha. Dos quase 400 postulantes, o midiático Velho Ran-
zinza conta que uns 50 ainda estão levando a coisa a sério. 
O resto já desistiu. Indulto eleitoral. A campanha da Coronel 
Helena tem sido marcada por desculpas. Desculpou- se por ir 
a lugares públicos sem máscara e com uma grande comitiva, 
causando aglomeração; desculpou-se por receber a pensão 
militar de seu pai; desculpou-se por ter utilizado indevidamente 
a imagem da academia de uma moça vítima de uma tragédia. 
Seus adversários já estão à espera de sua próxima desculpa. 
Sugestão do colunista. O segredo do perdão é olhar e não 
julgar. Ponto e basta!

Chorinho Novo
O empresário Edmarzinho Gubolin Rocha e Nayara Faitarone 
Rocha estão curtindo chorinho novo com o nascimento da filha 
primogênita Catarina, herdeira do casal. As avós, Neide Gubolin 
Rocha ganhou mais uma neta, e Edna Cruz Faitarone ganhou 
a primeira netinha. É só alegria para os familiares. Saúde 
princesinha Catarina.

Pepinos
A situação do Palestra Esporte 
Clube virou um imbróglio e 
por conta dos “pepinos” que 
deixaram, os que querem salvar 
o patrimônio do clube também 
estão batendo cabeça. Um 
candidato a presidente já 
está sendo massacrado pelos 
opositores. Em casa de ferreiro 
o espeto é de pau!

henriforne@gmail.com

Posso perguntar? 
O Natal se anuncia e por 
tradição o comercio em tempos 
normais (ou seria agora novo 
normal?) começa a abrir no 
dia 7 de dezembro. Isso é 
fato ou FAKE? Não custa nada 
lembrar e se alegrar: pelo 
segundo ano consecutivo não 
teremos o famigerado horário 
de verão. Tempos modernos. 
Agora as benzedeiras estão 
dando expedientes com horário 
marcado nas redes sociais. 
Estamos avançando.

SPOTlight

(17) 99181-4336

Dr. Rafael Delsin, 
Oftalmologista, ganha 

idade nova hoje. 
Parabéns!

Mateus 
Gonçalves, 

aniversariante 
de ontem, 
e a noiva 

Laize Camila 
Martins da 

Silva

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 17265/20
CONTRATADA: LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP
EMPENHO 17367/20
CONTRATADA: MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
EMPENHO 17370/20
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 17667/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇAO EIRELI
EMPENHOS 17700/20 E 17702/20
CONTRATADA: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 
LTDA ME
EMPENHO 17708/20
CONTRATADA: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
EIRELI ME
EMPENHOS 17820/20, 17822/20 E 17825/20
CONTRATADA: V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
EMPENHO 17823/20
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHO 18140/20
CONTRATADA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS EIRELI ME
EMPENHO 18368/20
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CI-
RURGICAS LTDA
EMPENHO 18372/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 18601/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 18113/20
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
EMPENHO 17377/20
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
RESCISAO CONTRATUAL
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 11565/20 E 11568/20
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades 
dadas para a empresa para regularização das obrigações 
contratuais inclusive com a devida observância da ampla 
defesa e contraditório.  DECIDO: Com fundamento o art. 78, 
II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93, cc. com 
Cláus. 5ª, item 5.1 do instrumento contratual, RESCINDIR 
O CONTRATO de forma unilateral; Com fundamento no art. 
87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 
aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impe-
dimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 anos; Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, inciso V do contrato, aplicar 
MULTA de 30% do valor referente à Inexecução do empe-
nho em epígrafe. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para as empresas querendo apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR 
DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO NOS AUTOS 
DO PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, 
JUNTO À DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
   NOTIFICAÇÃO
Ref.: Compra Direta Eletrônica nº 218/2020 – PROCESSO 
12644/2020
Objeto: Aquisição de Webcam para os diversos Departamen-
tos da Secretaria Municipal de Administração. Considerando 
que consta em aberto o pedido 5918/2020, cujo prazo de 
entrega expirou. Considerando que foi realizada pela contra-
tada uma tentativa de entregue com equipamento que não 

atendeu a especifi cação técnica; Considerando que o atraso 
no fornecimento causa transtornos à rotina administrativa. 
Fica o representante legal de empresa DIANA CRISLAINE 
SILVA MURAD, NOTIFICADO para que proceda a regulariza-
ção da entrega do produto, de forma imediata, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis. Assim, fi ca concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação nos 
termos do artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na inércia, su-
jeita as penalidades contratuais que pode, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contato. Publique-se, LUÍS ROBER-
TO THIESI - Secretário M. Administração.

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ANDERSON JOSE DA SILVA CONSTRU-
CAO ME CNPJ: 08.418.935/0001-02; PROC. 1866/2020; 
Pregão eletrônico 072/20; EMPENHO 17405/2020. Notifi co o 
representante legal da empresa contratada para iniciar IME-
DIATAMENTE, a contar do recebimento desta, a execução 
dos serviços contratados referente ao empenho citado, a fi m 
de dar real cumprimento ao processo licitatório.  O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMEL
COMUNICADO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 36/2020 – PROCESSO LICITA-
TÓRIO N.º 1347/2020
ATA N.º 0274/2020
CONTRATADA: ELETROTUDO COMERCIAL ELÉTRICA 
EIRELI EPP
CNPJ N.º 34.020.968/0001-00
Considerando os fatos narrados no Procedimento Adminis-
trativo indicando o descumprimento contratual, por parte da 
contratada, sem justo motivo; Considerando que foi garanti-
do a contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
conforme registros constantes do processo e a empresa 
quedou-se inerte. Considerando os princípios da legalidade 
e da moralidade administrativa; DECIDO, 1- Rescindir de for-
ma unilateral, com fulcro nos arts. 78, I e 79, I ambos da Lei 
Federal 8666/93, a Ata de Registro de Preços n.º 0274/2020 
fi rmada com a empresa Eletrotudo Comercial Elétrica Eireli 
EPP; 2- Aplicar a empresa Eletrotudo Comercial Elétrica 
Eireli EPP, a penalidade de multa no valor de R$ 281,89 (du-
zentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos),  equi-
valente a 30%, do valor da obrigação não cumprida (no total 
de R$ 939,64) nos termos do item 6.1 e inciso “V” do item 6.2 
ambos da Clausula Sexta da Ata de Registro de Preços n.º 
0274/2020; 3- Determinar que o valor da multa aplicada seja 
descontado, caso existam, de valores devidos por esta Admi-
nistração à empresa Eletrotudo Comercial Elétrica Eireli EPP, 
conforme estabelecido o item 6.9 da Clausula Sexta da Ata 
de Registro de Preços n.º 0274/2020 e determina o § 3º do 
art. 86 da Lei Federal n.º 8666/93; 4- Suspender o direito da 
empresa Eletrotudo Comercial Elétrica Eireli EPP em licitar 
e contratar com esta Administração, pelo prazo de 2 (dois) 
anos, nos termos do Art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002. 
Publique-se. As formalidade legais, LUÍS ROBERTO THIESI 
- Secretário M. Administração.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2020
ATA Nº 0797/20
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos REMU-
ME – Valor Unitário – Item 01 – R$1.435,040 - SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2020
ATA Nº 0798/20
CONTRATADA: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário – Item 02 – R$0,5400; Item 03 – R$0,7300; Item 
16 – R$9,1000; Item 17 – R$9,4000; Item 18 – R$12,6500; - 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 295/2020
ATA Nº 0799/20
CONTRATADA: G2 -EMPRENDIMENTOS E LOGISTICA 
LTDA 
OBJETO: Fornecimento de serviços de sinalização horizon-
tal – Valor Unitário – Item 01 – R$15,79 - SMTTS – Amaury 
Hernandes - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
CONTRATO Nº TOP/0024/20

CONTRATADA: COMERCIAL PRADELA LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais a execução das obras de posto de transformação 
de energia em poste – CPFL 112,5 KVA – 15 KV 220/127V 
com readequação elétrica - SMTTS – Amaury Hernandes - 
Prazo de vigência: 165 dias – Valor Total R$112.748,10.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
CONTRATO Nº TOP/0025/20
CONTRATADA: COMERCIAL PRADELA LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais a execução da obra de reforma/adequação das 
instalações elétricas da E.M. PANTERA COR DE ROSA (Av. 
Nova Granada, 4320) - SME – Sueli Petronilia A. Costa- Pra-
zo de vigência: 225 dias – Valor Total R$138.837,19
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020
CONTRATO Nº TOP/0026/20
CONTRATADA: COMERCIAL PRADELA LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais a execução da obra de reforma/adequação 
das instalações elétricas da E.M.  Raio de Sol (Rua Wilson 
Camarin, 210) - SME – Sueli Petronilia A. Costa- Prazo de 
vigência: 225 dias – Valor Total R$219.533,16.

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2020
Em razão de não ter sido protocolado documentação/pro-
postas para este processo a C.M.L. declara DESERTA esta 
licitação. 
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 293/2020 – PROCESSO Nº 12.598/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de TVs de LED 
e suportes para TV para a Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 23/10/2020 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 398/2020 – PROCESSO Nº 13.344/2020 
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio X médico móvel para 
a UPA Norte no combate a COVID 19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 23/10/2020 às 15:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 354/2020 – Processo n.º 
13.029/2020
Objeto: Aquisição de rádio transmissor portátil para a Guarda 
Civil Municipal. Secretaria Municipal de Trânsito Transportes 
e Segurança. Sessão pública realizada on-line com início dia 
28/09/2020, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: GUILHERME REPELE NOGUEIRA ME item 1. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. – Amaury Hernandes - Secretário 
Municipal de Trânsito transportes e Segurança.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 390/2020 – Processo n.º 
13.254/2020
Objeto: Registro de preços para locação de banheiro químico 
para a Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão em epígrafe foi declarado FRACASSADO em 
razão do valor fi nal alcançado no item ter fi cado acima da es-
timativa do Edital, não representando vantagem a aquisição 
para a administração. Celia Candida Faria – Pregoeira 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 421/2020, PROCESSO 13.530/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviço de imagem de 
radiografi a panorâmica digital com traçado para implantes e 
de tomografi as computadorizadas segmentadas. Secretaria 
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Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 06/11/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
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° 428/2020, PROCESSO 13.582/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de uniformes(camisetas e 
bermudas) em atendimento aos alunos da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 06/11/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 429/2020, PROCESSO 13.583/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de copos descartáveis 
(180ml) e guardanapos, destinados as diversas Secretarias 
e órgãos da Administração direta do Município. Secretaria 
Municipal de Administração. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 06/11/2020, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 430/2020, PROCESSO 13.584/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/11/2020, 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.
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° 422/2020, PROCESSO 13.532/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de impressora de etiqueta, 
impressora térmica e leitor de código de barras. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 06/11/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
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° 424/2020, PROCESSO 13.562/2020, objetivando 
a aquisição de maca hidráulica para as unidades de Pron-
to Atendimento - DUE Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/11/2020, 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.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 256/2020 – PROCESSO Nº 12.219/2020 
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio X médico móvel para 
a UPA Tangará. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 23/10/2020 às 08:30hs para continuidade dos 
trabalhos. Adriana Tapparo – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 372/2020 – PROCESSO Nº 13.151/2020 
Objeto: Aquisição de materiais de iluminação e suporte 
de ornamentação natalina para decoração de Natal 2020. 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Neg. 
e Turismo. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 23/10/2020 às 09:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Adriana Tapparo – Pregoeira

DECRETO Nº 18.716
DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.

Altera o Decreto nº 17.901/17, que nomeia membros para 
compor o Conselho do Parque Tecnológico de São José do 
Rio Preto – CONPARTEC.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A :
Art. 1º - A alínea “e” do inciso III do art. 1º do Decreto nº 
17.901, de 05 de dezembro de 2017, que nomeia membros 
para compor o Conselho do Parque Tecnológico de São 
José do Rio Preto – CONPARTEC, passa a vigorar alterada 
com a seguinte redação:
“Art. 1º - ...
III – Representantes do Segmento Empresarial de São José 
do Rio Preto:
...
e) Representante da Associação das Indústrias Joalheiras 
de São José do Rio Preto – Polo Joalheiro:
SÉRGIO CESAR IÓRIO - Titular
MARCELO MACHADO – Suplente” (NR)
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 21 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-

sa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
DE CREDENCIAMENTO– CHAMADA PÚBLICA 01/2020 – 
PROC. nº 64/2020
Objeto: Credenciamento de instituições fi nanceiras a serem 
habilitadas ao recebimento das contas de fornecimento de 
água, esgotamento sanitário e outros documentos que o Se-
MAE venha a emitir e autorizar no padrão de guia/convênio 
de arrecadação da Federação Brasileira de Bancos – FE-
BRABAN. 
Após análise dos documentos, apresentados entre os dias 
06/10/2020 e 20/10/2020, a Comissão de Licitações decidiu 
DECLARAR HABILITADAS as instituições BANCO BRADES-
CO S.A.; BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e ITAÚ 
UNIBANCO S.A.  para o CREDENCIAMENTO no que se 
refere ao recebimento das contas de fornecimento de água, 
esgotamento sanitário e outros documentos que o SeMAE 
venha a emitir e autorizar no padrão de guia/convênio de 
arrecadação da Federação Brasileira de Bancos – FEBRA-
BAN. S. J. Rio Preto 21/10/2020 – Sonia M. F. S. Gomes – 
Presidente da CL
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum 
ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses para 
abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 20.10.2020 Valor do acréscimo: R$ 
13.642,15 Valor total: R$ 436.087,45.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
48/2020 – PROCESSO SICOM 3276/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviço de vigilância/segurança armada, desarmada, 
motorizada, nas unidades do SeMAE, por um período de 12 
(doze) meses.
Fica designado o dia 23.10.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 21.10.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 240.963,43
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 22 de outubro de 2020.
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor 
Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 21.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Portaria nº 21/2020, de 21 de outubro de 2020.
Substitui membro da Comissão de Monitoramento e Avalia-
ção das parcerias fi rmadas com Organizações da Sociedade 
Civil para execução de Serviços, Programas e Projetos de 
Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade, nomeada através das Portarias 
12/2019, 14/2019 e 21/2019.
Willian Meque, Secretário Municipal da Assistência Social – 
Interino do Município de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, nomeado através da Portaria nº 34.527 de 13 de 
outubro de 2020, autorizado pelo Prefeito do Município nos 
termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017, no 
uso de suas atribuições legais, 
Considerando o artigo 2º, inciso XI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, inciso V, do Decreto nº 17.708 de 
07 de fevereiro de 2017 e alterações;
RESOLVE: 
Art. 1º - Substituir a servidora Fabiana Isilda Funiceli Lare-
dondo – Assistente Social membro da Comissão de Moni-
toramento e Avaliação das parcerias fi rmadas com Orga-
nizações da Sociedade Civil para execução de Serviços, 
Programas e Projetos de Assistência Social, no âmbito da 
Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade, 
nomeada através da Portaria 12/2019 de 27 de março de 
2019, Portaria 14/2019 de 27 de março de 2019 e Portaria  
21/2019 de 30 de maio de 2019, pelo servidor André Stefano 
Balbino Debiagi – Especialista em Desenvolvimento Social. 
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/09/2020, revoga-
dos as disposições em contrário. 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, bem como registrada em livro próprio desta Se-
cretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de 
sua publicação.
 Publique-se, registre-se e cumpra-se.  

WILLIAN MEQUE
Secretário Municipal da Assistência Social – Interino
Matrícula: 61.419

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
ATAS E ANEXOS 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto apresenta ao público interessado, o registro 
oficial da II Conferência Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, realizada nos dias 17 e 18 de outubro 
de 2020, sendo o primeiro dia, das 14h às 18h40, e o segundo dia, das 14h às 20h24, via plataforma virtual 
Zoom. Nesta publicação constam as Atas dos dois dias de Conferência, as listas de presenças, a lista com os 
Conselheiros eleitos para o Conselho Municipal de Políticas Culturais (biênio 2020/2022), a relação de 
Moções apresentadas e as metas/diretrizes aprovadas em Plenária. 
ATA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA – 17 de outubro de 2020. 
Às quatorze horas e sete minutos, do dia dezessete de outubro do ano de dois mil e vinte, foi aberta a 
recepção na sala virtual, via Plataforma Zoom, para receber os inscritos na II Conferência Municipal de 
Cultura, cujo tema 2020 é CPF da Cultura (Conselho, Plano e Fundo). O link de acesso foi encaminhado 
aos participantes por meio do e-mail oficial da Secretaria Municipal de Cultura, cultura@riopreto.sp.gov.br. 
Foram cento e dez inscritos. O grupo musical As Chicas, com Érica Porto e Elis Ribeiro, projeto vencedor do 
Prêmio Nelson Seixas 2020, recepcionou os participantes. O grupo foi apresentado por Fagner Rodrigues. Na 
sequência, às 14h30, foi narrado pelo Assessor Especial da Secretaria Municipal de Cultura e Gestor do 
Sistema Municipal de Cultura, Jorge Vermelho, um breve resumo da programação deste dia. Após, Alexandre 
Melinsky efetuou a leitura da proposta do Regimento. Foi destinado um minuto após a leitura para 
manifestação dos participantes. Foram respondidas três questões sobre o regimento. Em seguida, colocado 
para votação por aclamação da plenária. Regimento aprovado. Seguindo a programação, Elis Angelotte 
convida para fazer uso da palavra, o Secretário Municipal de Cultura e Presidente da Conferência, Sr. Pedro 
Ganga. Este efetuou agradecimentos a todos os envolvidos, às Secretarias de Planejamento, Comunicação 
Social, Fazenda e Procuradoria-geral do Município, bem como explanou sobre as constantes lutas para 
fortalecer a Cultura em nosso município, no decorrer dos anos. Mencionou as ações realizadas em prol da 
Cultura, conquistas, diálogos com a classe artística, dificuldades enfrentadas devido à pandemia e, o prazer, 
honra e orgulho de fazer parte desta luta. No final da fala, declarou aberta a II Conferência Municipal de 
Cultura, no município de São José do Rio Preto/SP. Fabio Amaral convidou Jorge Vermelho para fazer uso 
da palavra, que fez um breve histórico do CPF – Conselho, Plano e Fundo. Após, Josy Mariano de Sá Silva 
apresentou a Mesa Diretora da Conferência. Em seguida, Roberta dos Santos Cunha apresenta Renata 
Felinto, Doutora e Mestre em Artes Visuais, especialista em Curadoria e Educação em Museus de Arte, 
artista visual e professora adjunta da URCA/CE. O tema da palestra foi “A pluralidade cultural brasileira como 
cura da nossa gente: da estética doméstica à obra de arte no museu.” A fala iniciou-se às 15h24 e encerrou-
se às 16h17. Foram abordados os seguintes assuntos: como a cultura estrutura a nossa vida, pensadores 
que elaboraram estudos sobre a cultura (Edward Taylor, Franz Boas, Bronislaw Malinowiski, Claude Lévis 
Strauss, Stuart Hall), identidade cultural, cultura erudita, popular e de massa, pluralidade, Brasil e nossa 
história, capital cultural e violência simbólica, tipos de educação e tipos de patrimônio, cultura urbana, 
terminando com a fala “Nossa sociedade possui doenças crônicas. Reconhecer que somos diferentes, 
conviver e contemplar as diferenças é a cura.” Jorge Vermelho assumiu a fala. Agradeceu a presença de 
todos. Registrou a presença de Marcos Pardim participando da Conferência, como ouvinte. Talita Carvalho e 
Daniela Alves da Silva abrem espaço para reflexões e perguntas à palestrante. Wagner Orniz dá início e 
Cícero agradece em forma de cordel. Às 16h34, Elis Angelotte convida Paulo Casale a realizar uma 
apresentação musical, com o tema “Breve aconchego com a música de Paulo Moura.” Dando continuidade à 
programação, Josy Mariano de Sá Silva apresenta a segunda palestrante do dia Amanda Melissa dos Santos, 
com o tema “A participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Políticas Culturais”. Amanda é 
professora, Mestre em Educação e Musicista. É Conselheira Titular da cadeira de Música, no Conselho 
Municipal de Políticas Culturais de Campo Limpo Paulista/SP. Explanou sobre o Regimento Interno do 
Conselho, a Constituição do Plano Municipal de Cultura e as dificuldades encontradas do Conselho até os 
dias atuais. Às 17h09, Fagner Rodrigues deu início às perguntas e depoimentos. Respondidos os 
questionamentos, Fábio Amaral abriu espaço para inscrições de falas pertinentes ao tema da Conferência. 
Enquanto aguardavam as perguntas dos participantes, Jorge Vermelho e Pedro Ganga explanaram sobre o 
tema. Após, foram ouvidos depoimentos e respondidas perguntas de Rodolfo Kfouri, Samuel Verona Moreti, 
Talita Carvalho, Andrea Capelli, Fagner Rodrigues, Luciani Rocha e Alexandre Melinsky. Com o término 
desta pauta, seguimos com orientações para proposição de metas a serem inseridas no Plano Municipal de 
Cultura, expostas por Jorge Vermelho. Ficou estabelecido que as propostas deverão ser encaminhadas até 
às 16h do dia dezoito de outubro de 2020 para o e-mail culturariopreto.conferencia@gmail.com. No intuito de 
ser efetuada a compilação destas metas, criou-se uma Comissão Relatorial, que foi aberta para manifestação 
de interesse aos participantes presentes. Fazem parte desta Comissão: Elis Bohrer, Andrea Capelli, Cris 
Duarte e Marcio Jacovani, com acompanhamento de Talita Carvalho. Pedro Ganga pediu a fala e demonstrou 
que mesmo não sendo possível realizar uma Conferência presencial, a forma como foi conduzida 
virtualmente, deixou-o imensamente feliz. Sem mais assuntos a serem tratados, Jorge Vermelho encerrou o 
primeiro dia da Conferência na data de hoje, às 18h41. Durante o período de realização da Conferência, 
nesta data, 70 pessoas acessaram a Plataforma Zoom.  
Nada mais havendo a tratar, depois de lida e constatada a conformidade, a presente ata vai assinada por 
mim que transcrevi, Gisele Carminatti e pelos demais membros da Comissão Organizadora e Mesa Diretora. 
ATA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA – 18 de outubro de 2020. 

Às 13 horas e 50 minutos, do dia dezoito de outubro do ano de dois mil e vinte, foi aberta a recepção na sala 
virtual, via Plataforma Zoom, para receber os inscritos na II Conferência Municipal de Cultura, cujo tema 2020 
é CPF da Cultura (Conselho, Plano e Fundo). O link de acesso foi o mesmo utilizado na data anterior. A 
performance musical “Psicorange, em pílula domingueira”, com Andressa Maria, Murilo Gussi e Sávio 
D’Agostino, projeto vencedor do Prêmio Nelson Seixas 2020, recepcionou os participantes, a partir das 
14h06. O grupo foi apresentado por Roberta dos Santos Cunha. Com a finalização da apresentação, Roberta 
dos Santos Cunha agradeceu e passou a palavra a Jorge Vermelho, às 14h18. O mesmo fez as 
considerações iniciais, descrevendo a Comissão Organizadora, Mesa Diretora, Comunicação/Imprensa e 
Apoio. Na sequência informou sobre a programação, as moções a serem indicadas pelo chat e que serão 
colocadas em votação. Passou a palavra a Alexandre Melinsky que apresentou Isabella Pessotti, a primeira 
palestrante do dia. Cientista Social, graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), é bailarina e 
integrou companhias de dança nacionais e internacionais. Desenvolveu diversos trabalhos na área cultural e 
atualmente é Secretária Municipal de Cultura de Ribeirão Preto/SP. O tema da palestra foi “Inter-Gestão: 
Poder Público e Sociedade Civil”. Isabella agradeceu por estar presente nesta Conferência, ao espaço, pois 
assim sabemos que não estamos sós. Tudo é semelhante, as dificuldades, as características, há 
necessidade de apoio mútuo. Fez um histórico de seu início como Conselheira até chegar à Secretaria 
Municipal de Cultura. A importância dos Conselhos aumentou muito. No entanto, houve uma regressão na 
área cultural, nos dois últimos anos. Houve uma ruptura, ações de censura, destituição do Ministério da 
Cultura. Há dificuldade para o fazedor de Cultura confiar na gestão pública e construírem juntos, políticas 
públicas. Declínio dos orçamentos da Cultura. Conselho precisa estar junto com a Gestão. Há necessidade 
de construir diálogos, pontes. No meio de tantas dificuldades, veio a pandemia e com ela a Lei Aldir Blanc, 
importante para chegar os recursos aos municípios. A necessidade de se fazer os cadastros culturais. Sem 
cadastro não há recurso. Isto gera número, e sem número não se faz política pública. Citou as diversas 
tentativas de aproximação do Conselho com a Secretaria. O fazer coletivo. Gestão horizontal. Não há como 
fazer políticas públicas sem os Fóruns, sem os Conselhos, entre outras explanações. A palestra foi encerrada 
às 14h59. Talita Carvalho e Daniela Alves da Silva abrem espaço para reflexões e perguntas à palestrante. 
Pedro Ganga usou da fala para agradecer e exemplificar a realidade do município de São José do Rio Preto. 
Na sequência, Isabella respondeu à pergunta de Josy Mariano de Sá Silva, Alexandre Melinsky, Vicente 
Serroni e Andrea Capelli. Jorge Vermelho agradeceu a presença da palestrante e de Junior Souza, Diretor de 
Atividades Culturais de Ribeirão Preto/SP. Fábio Amaral abriu espaço para inscrições de falas pertinentes ao 
tema da Conferência. Não houve manifestação dos participantes. Jorge passou a palavra ao Sr. Pedro 
Ganga, cujo tema foi Cadastro da Cultura. O mesmo narrou a sua criação e a parceria com EMPRO, e que o 
Cadastro será homologado em breve. Jorge Vermelho assumiu a palavra. Mencionou a dificuldade de 
conseguir o mailing dos artistas. Haverá um banco de dados com possiblidade de alteração diária. Será 
cruzado com o Cadastro Cidadão. Cadastro complexo e completo. Disponível para qualquer cidadão e 
entidade. Conseguiremos criar o DNA da Cultura em nosso município. Agradeceu ao trabalho de Luciano 
Marcelo. Há quase um ano de trabalho neste Cadastro, a Secretaria Municipal de Cultura fará em breve a sua 
homologação e abertura. Jorge Vermelho fez a apresentação do Cadastro da Cultura. Mostrou a divisão em 
segmentos: Arte-Educação, Artesanato, Artista, Cia/Coletivo/Grupo Artístico, Culinária, Espaço Cultural, 
Evento/Projeto, Folclore, Patrimônio Material e Imaterial, Saberes e Fazeres, Técnica/Produção. Estará 
disponível a partir de 26/10/2020. As pesquisas serão feitas com base no cadastro. O CPF é o login do 
cadastrado, bem como haverá senha de acesso. O Comitê de Validação analisa os dados inseridos e emite 
parecer para certificação. Para finalizar a apresentação, foi demonstrado o preenchimento de uma ficha de 
inscrição. O Chat foi aberto para perguntas. Jorge Vermelho ressaltou o apoio de Fábio Amaral na 
homologação do Cadastro da Cultura. Elis Angelotte leu as perguntas do chat e Jorge Vermelho as 
respondeu, na sequência. Complementação de resposta realizada por Josy Mariano de Sá Silva, Talita 
Carvalho e Fábio Amaral. Às 16h28, Elis Angelotte apresenta e convida Cris Duarte, Edison Domingos e 
Dinho Nascimento, para a apresentação musical “Café com uma fatia do Cancioneiro da Lua.” Em seguida, 
Fagner Rodrigues apresenta Célio Turino, segundo e último palestrante do dia. Mestre em História, pela 
Unicamp. Atua há mais de 30 anos junto à movimentos sociais e culturais. Fundador do primeiro sindicato de 
servidores públicos do Brasil. Foi Secretário Municipal de Cultura de Campinas, Diretor do Departamento de 
Programas de Lazer na Secretaria de Esportes e Secretário da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, 
período que criou o Programa Cultura Viva. O tema da palestra foi “O caráter simbólico da Cultura.” 
Agradeceu o convite por estar presente na Conferência. Mencionou que assistiu desde o início das 
apresentações ocorridas nesta data. Esse mecanismo de lives e encontros vão descobrir formatos 
específicos para se manter a conexão entre as pessoas. A cultura tem a dimensão do simbolismo. Surge 
como primeira expressão dos humanos. As primeiras marcas nas cavernas, representação dos animais, 
medos, pessoas. Sempre foi tentativa de estabelecer comunicação além de nossa relação direta com as 
pessoas. A cultura se expressa a partir da arte. Fomos perdendo as questões dos ofícios enquanto arte. As 
habilidades humanas são arte. Estabelecem conexão a partir da arte. Estamos no fim da espécie homo 
sapiens sapiens. Os sistemas foram construídos pelos humanos, mas eles criaram forças avassaladoras que 
os humanos passam a servir ao sistema. A ideia de um ponto de cultura é a busca de um equilíbrio. O 
principal papel das artes e da cultura é colocar o indivíduo em harmonia no sentir, pensar e agir. É importante 
resgatar momentos e sentidos da história. Ela se move pela arte. A arte tem a capacidade de nos tocar por 
inteiro. Deu como exemplo, a música. Não dominamos o idioma, mas pelo ritmo somos tocados por uma 
sensação de profunda alegria e tristeza. A Cultura é um ato comunicativo. Cultura e comunicação é algo que 
caminha junto. Citou a experiência da construção da Lei Aldir Blanc. Fragilidade do setor cultural e artístico. 

Aprovação unânime, em tempo recorde. Conseguiu fazer pelo simbólico. É uma Lei poética. Explanou sobre 
o conceito da universalidade da cultura e da arte. A dimensão da descentralização. Aplicou-se uma 
descentralização radical com a Lei Aldir Blanc. Estimulou-se o CPF da Cultura. É uma grande conquista. A 
desburocratização radical. Acesso direto por edital, mecanismo mais ágil de aceso a cultura. A Lei Aldir Blanc 
é o simbólico na cultura. Citou o Brasil. Modernismo. Reformas de base. Paulo Freire. Bossa Nova. 
Precisamos que esse processo de Conferências de aplicação da Lei Aldir Blanc se torne permanente. 
Conseguiremos êxito quando juntarmos a capacidade criativa com indignação e coragem. Precisa acontecer 
esta junção. O papel da Cultura é tentar unir. Quando tudo tiver harmonizado, teremos cumprido o papel. Às 
17h26, Alexandre Melinsky passou a palavra ao Sr. Ganga. O mesmo agradeceu a presença dele e 
comentou sobre um livro de sua autoria, bem como relatou histórias sobre a Swift, Bienal e sobre a palestra 
que o Sr. Célio proferiu na época e sobre a sua participação na Lei Adir Blanc. Mencionou que Célio Turino é 
muito querido em nosso município. Após, foi dado a possibilidade de perguntas e depoimentos pelos 
participantes. Retornou-se a fala ao Sr. Celio Turino que falou sobre o livro mencionado. Na sequência, às 
17h43, Elis Angelotte convida Jorge Vermelho a falar sobre os representantes do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais. Jorge Vermelho, Gestor do Sistema Municipal de Cultura, explanou o processo de criação 
do Conselho Municipal de Políticas Culturais, as dificuldades encontradas desde a assinatura do Termo de 
Cooperação até sua concretização no dia de hoje. Informou que o próximo passo será a publicação do 
Decreto de nomeação, depois, a posse e a partir daí será traçado um processo de trabalho para se criar o 
Plano Municipal de Cultura. Na sequência anunciou todos os nomes dos Conselheiros do Poder Público e da 
Sociedade Civil. Registrou a presença da Secretária Municipal do Meio Ambiente e Turismo, Katia Regina 
Penteado Casemiro. Desejou muita sorte ao Conselho, que façam uma construção coletiva e próspera. Jorge 
passou a palavra ao Sr. Ganga. Agradeceu a presença da Secretária Katia, no Conselho. A necessidade de 
se fazer uma história diferente com este Conselho. Parabenizou a todos por participarem do Conselho 
Deliberativo da Cultura. Secretária Katia iniciou a fala. Disse que é uma honra fazer parte deste Conselho. A 
questão ambiental precisa de parceiros. A cultura e a arte têm a capacidade e a missão de estar junto, 
garantir a qualidade de vida e do meio ambiente. A arte contribui para o meio ambiente. Disse que é grata 
pela Cultura, pois sempre foi muito bem acolhida. Foi aluna da Casa de Cultura. Há o ato de estar, de fazer, 
de contribuir. Agradeceu por fazer parte de tudo isto. Jorge deu a palavra a Márcio Jacovani, Andrea Capelli e 
Roberta dos Santos Cunha. Todos manifestaram a importância do Conselho, alegrias, desejos, expectativas 
e responsabilidades sobre a participação neste Conselho. Dando continuidade à programação, Talita 
Carvalho apresenta as propostas de metas para o Plano Decenal da Cultura. Foram apresentadas mais de 
setenta propostas. As mesmas foram divididas em Eixo 1 – Gestão Participativa na Cultura e, Eixo 2 – 
Sistema de Financiamento da Cultura. Foi realizada uma compilação e assim transformadas em dez 
propostas para o Eixo 1 e sete propostas para o Eixo 2.  Talita Carvalho leu as propostas e nomeou os 
autores. Luciani Rocha pediu a fala. Mencionou que é uma discussão que deveria ser ampliada. Que estamos 
no final da Conferência, cansados, sem possibilidade de decidirmos neste momento. Roberta dos Santos 
Cunha comunicou a necessidade de responder a uma pergunta da participante Cláudia. Márcio Jacovani 
manifestou-se. Talita Carvalho leu a proposta 1, do Eixo 1 para votação. Jorge Vermelho avaliou a proposta e 
deu seu parecer. Josy Mariano de Sá Silva, manifestou-se também. No decorrer da leitura, vários 
participantes deram sua opinião. Votação do Eixo 1: Proposta 1, aprovada. Proposta 2, aprovada. Proposta 3, 
aprovada. Proposta 4, aprovada. Proposta 5, aprovada. Proposta 6, aprovada. Proposta 7, aprovada. 
Proposta 8, excluída. Proposta 9, aprovada. Proposta 10, excluída. Votação do Eixo 2: Proposta 1, unificada 
à Proposta 3. Proposta 2, aprovada. Proposta 3, aprovada. Proposta 4, incorporada à proposta 6 do Eixo 1. 
Proposta 5, excluída. Proposta 6, excluída. Proposta 7, excluída. Dez propostas aprovadas por aclamação. 
Dando sequência, Josy Mariano de Sá Silva faz a leitura das Moções colocadas por Márcio Jacovani, Jorge 
Etecheber, Roberta dos Santos Cunha , Samuel Moreti e Rodolfo Kfouri. Votação de 7 moções. Se de 
acordo, permanecer em silêncio. Se não estiver de acordo, se manifeste. Todos de acordo. Moções 
aprovadas e inseridas em ata. Após, Gisele Carminatti realiza a leitura das Atas, referentes ao primeiro e ao 
segundo dia da Conferência. Alexandre Melinsky coloca as Atas para aprovação. Foi sugerida a alteração no 
texto final do primeiro dia e a inserção da lista de presença. Na sequência, colocada para aprovação. Se os 
participantes permanecessem em silêncio, aprovada. Se em desacordo, deveriam se manifestar. Todos em 
silêncio. Primeira Ata aprovada por aclamação. Na sequência, Gisele Carminatti realizou a leitura da segunda 
Ata, redigida até aquele momento. Vários participantes se manifestaram. Sugestões de inserção da lista de 
presença dos participantes do dia, da relação das dez metas/diretrizes aprovadas para inclusão no Plano 
Municipal de Cultura, da relação das moções aprovadas, ressaltando o repúdio pela ausência de participação 
de muitos integrantes da classe artística nesta Conferência, da lista dos nomes dos Conselheiros eleitos para 
o Conselho Municipal de Políticas Culturais e breve histórico da criação e constituição do Conselho. Sem 
mais manifestações, a segunda Ata foi colocada para aprovação. Se os participantes permanecessem em 
silêncio, aprovada. Se em desacordo, deveriam se manifestar. Todos em silêncio. Segunda Ata aprovada por 
aclamação. Ressaltamos que acompanham esta Ata os seguintes anexos: 

1. Lista de Presença dos dias 17 e 18/20/2020; 
2. Relação com as 10 (dez) metas/diretrizes aprovadas para inclusão no Plano Municipal de Cultura; 
3. Relação de Moções apresentadas; 
4. Lista com nomes dos Conselheiros eleitos para o Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

Dando continuidade à Conferência, Jorge Vermelho fez as considerações finais. Mencionou que será 
elaborada a revisão dos documentos gerados durante a Conferência, para posterior publicação no Diário 
Oficial do Município. Informou que os Conselheiros indicados para o Conselho Municipal de Políticas 
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Culturais serão inclusos em um grupo de WhatsApp, como forma de facilitar e estabelecer um diálogo 
constante e ágil com todos e a Secretaria Municipal de Cultura. Neste grupo serão fornecidas informações de 
datas de reunião e posse do Conselho, por exemplo. Completou que os dois dias da Conferência foram 
gravados e permanecerão registrados para memória e arquivo. Jorge agradeceu a todos e aos 
representantes dos segmentos e também a Comissão Organizadora. Márcio Jacovani fez uso da palavra e 
elogiou o trabalho de todos. Jorge Vermelho passou a palavra ao Sr. Pedro Ganga. O mesmo agradeceu a 
presença de todos. Mesmo com a extensão do horário, todos se fizeram presentes e participativos. 
Descreveu o empenho de Jorge Vermelho, em todas as atividades que vem desenvolvendo, fazendo tudo 
com muita competência e agilidade. Agradeceu e nomeou a todos os colaboradores que não mediram 
esforços para produzirem esta Conferência. Agradeceu a toda equipe da Secretaria Municipal de Cultura, 
citando nomes e descrevendo a importância do trabalho de cada um. Ressaltou que a Secretaria Municipal 
de Cultura possui uma equipe de profissionais maravilhosa e que, desta forma, consegue desenvolver seu 
trabalho com tranquilidade. Jorge Vermelho usou da palavra e destacou a presença de Márcia Guerzoni. Sr. 
Pedro Ganga retorna a falar, menciona o recurso do Fundo Municipal de Cultura, sobre as próximas 
publicações o Diário Oficial do Município e assim “vamos concluindo o rito dos compromissos assumidos.” Há 
24h de diálogo aberto com a classe artística. Diálogo amplo, sem restrições, atendendo a todos. Mencionou 
que se sentia feliz e agradecido. Em seguida, declara encerrada a II Conferência Municipal de Cultura, às 
20h24. Durante o período de realização da Conferência, nesta data, sessenta e seis pessoas acessaram a 
Plataforma Zoom. Como forma de deixar registrado nesta Ata, a Comissão Organizadora da II Conferência 
Municipal de Cultura é composta por: 
- Poder Público 
Pedro Ganga – Presidente 
Fábio Amaral 
Jorge Luis Vermelho Moro 
Josy Mariano de Sá SilvaTalita Carvalho 
- Sociedade Civil 
Alexandre Melinsky 
Daniela Alves da Silva 
Elis Angelotte 
Fagner Luiz Rodrigues Oliveira 
Roberta dos Santos Cunha.  
- Mesa Diretora  
Alexandre Melinsky 
Daniela Alves da Silva 
Fábio Amaral 
Fagner Luiz Rodrigues Oliveira 
Jorge Luis Vermelho Moro 
Comunicação / Imprensa 
Josy Mariano de Sá Silva 
- Apoio 
Fernando Buzinari 
Gisele Carminatti 
Luciano Marcelo 
Nada mais havendo a tratar, depois de lida e constatada a conformidade, a presente ata vai assinada por 
mim que transcrevi, Gisele Carminatti e pelos demais membros da Comissão Organizadora e Mesa Diretora. 
Pedro Ganga 
Fábio Amaral 
Jorge Vermelho 
Josy Mariano de Sá Silva 
Talita Carvalho 
Alexandre Melinsky 
Daniela Alves da Silva 
Elis Angelotte 
Fagner Luiz Rodrigues Oliveira 
Roberta dos Santos Cunha.  
Gisele Carminatti 
ANEXO 1: 
Lista de Presença - dia 17/10/2020 

Alexandra Aparecida da Costa 

Alexandre de Almeida  Manchini Jr. 

Alexandre Melinsky 

Andrea Capelli 

Andressa Maria Talharo Dagostino 

Arlindo de Lima Junior 

Cláudia Regina dos Santos Prestes 

Clóvis Assis  

Cristian Roberto Nazareth Lisbôa  

Cristina Duarte  

Daniela Alves da Silva 

Douglas Silva Sendem 

Elcio Luiz Soares 

Elis Bohrer 

Elis Rodrigues Angelotte dos Santos 

Elisangela da Silva Ribeiro 

Érica Porto 

Fabiana Pezoti 

Fabiano Amigucci 

Fábio Domingues do Amaral 

Fagner Luiz Rodrigues Oliveira 

Fernando Henrique de Azevedo Buzinari 

Gisele M. Carminatti 

Glaucia Regina Ramires 

Glauco da Silva Garcia 

Gustavo Vargas 

Homero Ferreira Kaneko 

Isaac de Faria  Ruy 

Jorge Etecheber 

Jorge Luis Vermelho Moro 

José Carlos Barreto Júnior 

José Henrique Neres dos Santos 

Josy Mariano de Sá Silva 

Juny Alessandro Biassi de Almeida 

Lia Maura de Barros 

Luciani Maria Vieira Rpcha 

Luciano Marcelo Alves 

Luis Fernando Lopes 

Luís Fernando Rodrigues de Andrade 

Márcia Cristina Guerzoni 

Márcio Sebastião Jacovani 

Marcus Vinicius de Marchi Faria 

Maria Sonia dos Santos Miele 

Marina Rico P. Bereta 

Mileny reche 

Mona Luizon 

Pedro Henrique Ferré dos Santos 

Ricardo Zammarian 

Roberta dos Santos Cunha 

Rodolfo Kfouri 

Samuel Verona Moreti 

Silvinha de Campos 

Simone Moerdaui 

Talita Fabiano de Carvalho  

Tauane Nunes Alamino 

Tiago Mariusso 

Valdeci Pedro Ganga 

Vanessa Palmieri Rodrigues 

Vicente Roberto Serroni  

Vinicius Dall'Acqua 

Vinicius Francisco da Silva 

Viviane Alves da Silva 

Wagner Orniz 
 
Lista de presença - Dia 18/10/2020 

Alexandre de Almeida Manchini Jr. 

Alexandre Melinsky 

Ana Leticia Perosa Ravagnani 

Ana Paula Ribeiro Egide 

Andrea Capelli 

Andressa Maria Talharo Dagostino 

Arlindo de Lima Junior 

Cláudia Regina dos Santos Prestes 

Cristian Roberto Nazareth Lisbôa  

Cristina Duarte  

Daniela Alves da Silva 

Elcio Luiz Soares 

Elis Bohrer 

Elis Rodrigues Angelotte dos Santos 

Elisangela da Silva Ribeiro 

Érica Porto 

Fabiano Amigucci 

Fábio Domingues do Amaral 

Fagner Luiz Rodrigues Oliveira 

Fernando Henrique de Azevedo Buzinari 

Gisele M. Carminatti 

Glaucia Regina Ramires 

Glauco da Silva Garcia 

Gustavo Vargas 

Homero Ferreira Kaneko 

Isaac de Faria  Ruy 

Jorge Etecheber 

Jorge Luis Vermelho Moro 

José Carlos Barreto Júnior 

José Henrique Neres dos Santos 

Josy Mariano de Sá Silva 

Juny Alessandro bBiassi de Almeida 

Lia Maura de Barros 

Lucas Chagas 

Luciani Maria Vieira Rocha 

Luciano Marcelo Alves 

Luís Fernando Rodrigues de Andrade 

Márcia Cristina Guerzoni 

Márcio Sebastião Jacovani 

Maria Sonia dos Santos Miele 

Marina Rico P. Bereta 

Mileny Reche 

Pedro Henrique Ferré dos Santos 

Roberta dos Santos Cunha 

Rodolfo Kfouri 

Samuel Verona Moreti 

Silvinha de Campos 

Simone Moerdaui 

Talita Fabiano de Carvalho  

Tiago Mariusso 

Valdeci Pedro Ganga 

Vanessa Palmieri Rodrigues 

Vicente Roberto Serroni  

Vinicius Francisco da Silva 

Wagner Orniz 
 
ANEXO 2: 
Propostas de Metas Aprovadas para o Plano Decenal de Cultura de São José do Rio Preto/SP: 
1-Garantir o Diagnóstico Municipal da Cultura com desenvolvimento do mapeamento das redes culturais, 
incluindo a relação de espaços/equipamentos culturais convencionais ou não convencionais; públicos, 
privados e organizacionais; identificação dos trabalhadores da cultura, por segmento, a fim de integrar o 
patrimônio material e imaterial garantindo um sistema de revisão, atualização e monitoramento contendo 
indicadores ilustrativos e elucidativos periodicamente em consonância com o Plano Diretor.   
2-Ter políticas públicas de Cultura transversalizadas reafirmando o papel estratégico da Cultura no que se 
refere aos desafios da sustentabilidade (ODS) numa perspectiva intersetorial com as demais políticas 
públicas como estratégia de enfrentamento das desigualdades, discriminação, preconceito, opressão e 
violências, garantindo a participação das minorias historicamente excluídas como os negros, povos 
tradicionais, mulheres, pessoas com deficiência, artistas de rua, população LGBTQIA+ (prioritariamente a 
população T) nas instâncias de participação, além de priorizar a presença destas categorias na Diretoria do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais. 
3-Ter a política pública de Cultura como instrumento democrático de acesso, direitos e transformação para a 
Proteção Social atuando como processo efetivo de inclusão, acessibilidade, garantia de serviços, valorização 
da diversidade, formação crítica para a cidadania e participação social. 
4-Criar um canal permanente de comunicação para divulgação das ações com a programação do calendário 
da cidade por meio de uma Agenda Cultural. 
5-Garantir a pesquisa e a formação permanentes em Artes e Cultura fortalecendo os projetos dos Núcleos 
Municipais de Artes e Cultura, além de ofertar ações formativas envolvendo a gestão cultural, formação de 
público, arte educadores, conselheiros de direitos, bem como a Implementação da Universidade Livre das 
Artes garantidas todas as linguagens artísticas. 
6-Garantir na totalidade das macro regiões administrativas de São José do Rio Preto, condições de acesso 
pleno e universal à produção cultural via programas de circulação, espaços e itinerância de grupos artísticos 
com manutenção e criação de espaços culturais revitalizando espaços públicos vagos e/ou abandonados 
para fins artísticos e culturais. 
7-Ter uma política abrangente para o patrimônio material e imaterial de São José do Rio Preto, 
institucionalizada e em execução, envolvendo reconhecimento, fortalecimento, proteção, preservação, 
valorização e divulgação com atenção especial aos Museus e Bibliotecas. 
8-Coordenar a execução da Política Municipal de Cultura, garantindo os meios necessários para a 
implementação e gestão dos programas e equipamentos culturais, além da constituição de câmaras setoriais 
temáticas com participação da sociedade civil estabelecida por canais interativos de relacionamento 
permanentemente abertos para receber e transmitir informações, tirar dúvidas, prestar esclarecimentos, 
críticas e sugestões. 
9-Estabelecer parâmetros para aprovação de Lei que garanta a aplicação de no mínimo 1% do orçamento 
municipal para que se contemplem a curto e médio prazo as ações apontadas no Plano Municipal de Cultura 
na perspectiva do Orçamento Participativo. 
10-Fortalecer o Fundo Municipal de Cultura como mecanismo central do fomento com a proposição de 
criação de lei para o financiamento à Cultura por meio de Incentivos Fiscais para manutenção de espaços 
culturais – Isenção de IPTU e Criação da Lei de Isenção Fiscal com destino à Cultura: ISS/ISSQN/IPTU, 
criando-se o selo “Empresa Parceira da Cultura” para estimular renúncias fiscais e doações. 
ANEXO 3: 
Moções apresentadas: 
1-Márcio Jacovani - Moção de Aplauso:  
Ao Sr. Célio Turino e parlamentares que atuaram em prol da Lei Aldir Blanc. 
2-Jorge Etecheber - Moção de Aplauso:  
À equipe da Secretaria Municipal de Cultura, sem distinção de cargos, pelo empenho e perseverança em prol 
da união da classe artística. 
3-Roberta dos Santos Cunha - Moção de Aplauso e Reconhecimento: 
À Equipe da Secretaria Municipal de Cultura, na pessoa de Jorge Vermelho, pelo empenho da inclusão da 
cidade no Sistema Nacional de Cultura, bem como na criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, 
do Fundo Municipal de Cultura, Cadastro da Cultura e transparência na aplicação da Lei Aldir Blanc, com 
permanente diálogo com a classe artística. 
4-Samuel Moreti - Moção de Aplauso (de pé): 
À equipe de Pedro Ganga, Jorge Vermelho e toda Secretaria Municipal de Cultura pela criação desse 
Cadastro da Cultura, maravilhoso e fundamental! Sem precedentes! 
5-Rodolfo Kfouri - Moção de Aplauso:  
Aos representantes e aos integrantes dos Grupos de Trabalho de cada segmento artístico/cultural que se 
engajaram, envolveram, dedicaram e criaram caminhos para as políticas públicas culturais e foram 
resistência em meio a tantos desafios. 
6-Rodolfo Kfouri - Moção de Aplauso: 
Aos trabalhadores da cultura de São José do Rio Preto que estiveram presentes na II Conferência Municipal 
de Cultura, momento ímpar, histórico e necessário na trajetória cultural e de políticas públicas em nosso 
município. 
7-Rodolfo Kfouri - Moção de Repúdio: 
À ausência de trabalhadores da cultura de São José do Rio Preto que não quiseram estar presentes na II 
Conferência Municipal de Cultura, cuja média de participação ficou em 70 pessoas por dia. 
ANEXO 4: 
Conselho Municipal de Políticas Culturais 
Conselheiros Biênio 2020/2022: 
Poder Público 

Secretaria Titular Suplente 
Secretaria de Assistência Social Maria Sônia dos Santos Miele Willian Meque 

Secretaria de Comunicação Social Josy Mariano de Sá Silva Jaqueline Barros Prates 
Secretaria de Cultura Jorge Luis Vermelho Moro Gisele Margarida Carminatti 
Secretaria de Cultura Fábio Domingues do Amaral Talita Fabiano de Carvalho 

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo 

Arlindo Lima Junior Lucas Chagas 

Secretaria de Educação João Ernesto Nicoleti Rosemary Dias Longuini 
 

Secretaria de Esporte e Lazer Marcelo Sant’ana Theodoro Eliete Fátima de Marques Reis 
Secretaria da Fazenda Vinícius Ortolan Vagner Vicentim 

Secretaria de Habitação 
 

Telma Silva Caetano Renata Ferreira Moysés Correa 

Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo 

Kátia Regina Penteado 
Casemiro 

Samuel Vilanova  

Secretaria de Planejamento Estratégico Maria Stella Fernandes Rosa 
Homsi 

Sandra Regina Tobias 

Secretaria de Políticas Públicas para 
Mulheres, Pessoa com Deficiência, 

Raça e Etnia 

Bárbara Laís Barbosa da Silva Sandra Regina Migliorança 

Secretaria do Trabalho e Emprego Rafael Nogueira Santos Marciany Roberta Demondes 
 

 
Sociedade Civil 

Segmento Titular Suplente 
Audiovisual / Multimeios / Cinema / 

Artes Integradas Márcio Jacovani Lia Maura de Barros 

Artes Plásticas / Visuais / Design Wagner Lima Orniz Juny Alessandro Biassi de 
Almeida 

Carnaval / Samba Élcio Luiz Soares Dilceia Shirley dos Santos 
Cultura da População Negra e 

População Indígena Roberta dos Santos Cunha Manoel Messias Pereira 

Cultura LGBTQIA+ Pedro Henrique Ferré 
(Gaia do Brasil) Barbara Ananda 

Cultura Popular / Folclore / Artesanato Daniela Alves da Silva Rosalina Menegon Teixeira 
Cultura Urbana / Arte de Rua / Hip Hop Ana Paula Ribeiro Egide Neusvaldo Ribeiro Santos 

Dança / Movimento Andrea Capelli Mariana de Carvalho Borges 

Literatura/Livro Glaucia Regina Ramires Débora Gonzáles de Oliveira 
Mazzoni 

Música Samuel Verona Moreti Alex Duarte 

Patrimônio Cultural Romildo Antônio Sant'Anna Cristian Roberto Nazareth 
Lisboa 

Produção / Promoção Cultural / 
Economia Criativa Luciani Maria Vieira Rocha Ana Leticia Ravagnani 

Teatro / Arte Circense Fagner Luiz Rodrigues Oliveira Rodolfo Eduardo Branco Kfouri 
São José do Rio Preto, 21 de outubro de 2020. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura e Presidente da II Conferência Municipal de Cultura 
 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

EDITAL N° 80/2020  
21 DE OUTUBRO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io  das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to n o montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a  apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que protocolo de sol icitações ,encaminhamento de documentos e 
recursos/defesa podem ser efetuados através do e -mail  semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .(  
recomendamos  confirmar o recebimento dos documentos enviados por e-mail através do 
telefone da Secretaria da Fazenda (17)  3201 -1315  ( inclusive whatsapp).  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do  art igo 46 da Lei Complementar  n°  178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io ser ão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos ,  
consoante art igo 7° do Decreto  n°  12.214/2004,  até a data do efet ivo pagamento.  
 

Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 

RASTRO SERVICO DE 
RECUPERACAO DE BENS 
RIO PRETO EIRELI ME 

3253770 19.967.638/0001-24   

06/2017                           
10/2017            
11/2017 
12/2017  
02/2018     
04/2018                
07/2018                
08/2018     
10/2018    
11/2018  
01/2019                
02/2019 
03/2019                            
05/2019                
06/2019 

ISSQN 

BRUNO ISGROI 
PROMOCAO DE VENDAS 
EIRELI ME 

3249710 19.868.044/0001-66  

06/2017 
08/2017                
09/2017   
10/2017 
11/2017                
12/2017   
02/2018               
03/2018 
04/2018 
05/2018 
06/2018 

ISSQN 

BRAGA & MENEGHELLO 
MANUTENÇÃO DE 
ALARMES LTDA ME 

3122600 14.472.721/0001-09  

02/2016     
05/2016                
06/2016                           
07/2016                

 
ISSQN 

 

 

08/2016     
09/2016    
10/2016            
11/2016 
12/2016  
02/2017                           
04/2017     
05/2017 
06/2017                           
08/2017     
12/2017 
01/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018  
10/2018 
11/2018   
12/2018                
01/2019                
02/2019 

ZILIG CONSULTORIA E 
TREINAMENTOS 
EMPRESARIAIS LTDA 

3153470 15.682.953/0001-54  

01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     
09/2016    
10/2016            
11/2016 
12/2016  
01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    
05/2017                
06/2017                           
07/2017                
08/2017     
09/2017    
10/2017            
11/2018   
12/2018                
01/2019                
02/2019 
05/2019 

ISSQN 

M N FERREIRA DOS 
SANTOS ME 3219810 18.882.826/0001-97  

01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                

ISSQN 

 

 

09/2016    
10/2016            
11/2016 

BOM DIA RIO PRETO 
COMUNICAÇÕES LTDA ME 3321830 

22.767.769/0001-72  

06/2017                           
08/2017     
09/2017    
10/2017            
06/2018                           
08/2018     
09/2018  
10/2018 
11/2018   
12/2018                
01/2019                

ISSQN 

DONIANI & CIA LTDA ME 1445710 09.623.636/0001-64  

10/2015 
11/2015 
12/2015 
01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     
09/2016    
10/2016            
02/2018   
04/2018                

 

TAVARES E CANIZELLA 
S/S LTDA ME 1218820 05.308.169/0001-27  

04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     
09/2016    
10/2016            
11/2016 
12/2016  
01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    
05/2017                
06/2017                           
07/2017                
08/2017     
09/2017    
10/2017 
11/2017 
12/2017 
01/2018            
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018 
06/2018 

 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 21 de Outubro  de 2020 .  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Auditor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

07/2018 
08/2018 
09/2018 
10/2018 
11/2018   
12/2018                
01/2019                
02/2019 
03/2019                
04/2019 
05/2019 

F9 ENTREGAS LTDA ME 3258480 20.263.564/0001-24  

03/2016 
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
08/2016     

 

EDER RODRIGO 
BARBOSA ME 1153240 04.209.619/0001-61   

03/2017 
04/2017    
05/2017                

 

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

01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    
05/2017                

 

RENATO JOSE DE LIMA E 
SILVA ME 1219150 05.290.726/0001-20   01/2017                

03/2017  

GISEMI RIO PRETO 
REPRESENTACOES 
COMERCIAIS LTDA 

1064680 02.081.270/0001-08   

01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    
05/2017                

 

DORVALINO FORNAZARI 
ME 1334690 63.027.130/0001-38   

01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    

 

GRD COMERCIO E 
CONSERTO DE 
BALANCAS E MAQUINAS 
LTDA 

1422030 09.281.987/0001-34   

01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    
05/2017                

 

JR C REPRESENTACOES 
LTDA 1221750 04.927.061/0001-50   

01/2017                
02/2017 
03/2017 
04/2017    
05/2017                

 

Pedro Henrique Ferré dos Santos 

Ricardo Zammarian 

Roberta dos Santos Cunha 

Rodolfo Kfouri 

Samuel Verona Moreti 

Silvinha de Campos 

Simone Moerdaui 

Talita Fabiano de Carvalho  

Tauane Nunes Alamino 

Tiago Mariusso 

Valdeci Pedro Ganga 

Vanessa Palmieri Rodrigues 

Vicente Roberto Serroni  

Vinicius Dall'Acqua 

Vinicius Francisco da Silva 

Viviane Alves da Silva 

Wagner Orniz 
 
Lista de presença - Dia 18/10/2020 

Alexandre de Almeida Manchini Jr. 

Alexandre Melinsky 

Ana Leticia Perosa Ravagnani 

Ana Paula Ribeiro Egide 

Andrea Capelli 

Andressa Maria Talharo Dagostino 

Arlindo de Lima Junior 

Cláudia Regina dos Santos Prestes 

Cristian Roberto Nazareth Lisbôa  

Cristina Duarte  

Daniela Alves da Silva 

Elcio Luiz Soares 

Elis Bohrer 

Elis Rodrigues Angelotte dos Santos 

Elisangela da Silva Ribeiro 

Érica Porto 

Fabiano Amigucci 

Fábio Domingues do Amaral 

Fagner Luiz Rodrigues Oliveira 

Fernando Henrique de Azevedo Buzinari 

Gisele M. Carminatti 

Glaucia Regina Ramires 

Glauco da Silva Garcia 



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

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

DROGARIA DROGA LUZ LTDA ME 01067/16 2016000200874 AIF-P-M 000208 
POSTO SÃO PEDRO RIO PRETO LTDA 00914/20 2020000186719 AIF-A-LF 000048 
SÃO PEDRO CONVENIENCIA LTDA ME 00911/20 2020000186701 AIF-A-LF 000047 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
DROGARIA DROGA LUZ LTDA ME 01067/16 AIP-P-F 000047 
POSTO SÃO PEDRO RIO PRETO LTDA 00914/20 AIP-A-LF 000125 
SÃO PEDRO CONVENIENCIA LTDA ME 00911/20 AIP-A-LF 000124 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO 
CIDADE NOVA FESTAS 
E EVENTOS EIRELI ME 00702/17 828,30 (OITOCENTOS E VINTE E OITO 

REAIS E TRINTA CENTAVOS) NRM-A-N 000098 

FABIO RENATO 
VALENCIA SÃO JOSE 
DO RIO PRETO ME 

02715/16 
1.656,60 (UM MIL, SEISCENTOS E 

CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 000100 

PEIXE BOM ATACADO 
DE PEIXES LTDA EPP 02172/15 2.653,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E 

CINQUENTA E TRÊS REAIS) NRM-A-S 000081 

REIS & MARTINS 
RESTAURANTE EIRELI 
ME 

01836/17 2.070,75 (DOIS MIL E SETENTA REAIS E 
SETENTA E CINCO CENTAVOS) NRM-A-N 000099 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
DC ODONTOLOGIA EIRELI ME 01704/20 TRM-S-F 000010 

 
São José do Rio Preto, 22 de Outubro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
 
TERMO ADITIVO: 005/2020 
OBJETO: Em conformidade com as normas de direito público, têm por bem ajustar a 
prorrogação contratual para 16 de outubro de 2021, em conformidade com o constante na 
cláusula décima primeira da Carta Contrato nº. 08/2019, referente o Processo de Dispensa nº 
08/2019, firmado entre as partes. 
Ainda, o presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de tarifas da Carta Contrato nº 
08/2019, de acordo com o reajuste homologado pelo órgão regulador do Governo Federal 
(ANATEL) à época da nova vigência, contemplando o período dos últimos doze meses, o qual 
será apresentado formalmente; sendo assim, fica ratificado que haverá aplicação do reajuste 
pelo índice IST, regulador do Governo Federal (ANATEL) a partir da data em que o índice 
referente ao mês de renovação da Carta Contrato for publicada, quando será apresentada as 
planilhas de cálculos que o respectivo reajuste será aplicado sobre as tarifas atuais da Carta 
Contrato a partir da assinatura do apostilamento, de acordo com a cláusula sexta da Carta 
Contrato nº 08/2019. 
CONTRATADA: EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A., inscrita no CNPJ nº 
02.558.157/0001-62, e estabelecida na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, 
Cidade Monções, CEP: 04571-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
Em conformidade com a Carta Contrato: 08/2019, Processo de Dispensa: 08/2019. 
PRAZO: 16 de outubro de 2020 a 16 de outubro de 2021. 
 

 
Câmara Municipal de Guapiaçu, 21 de outubro de 2020. 

 
 

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

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. 098/2020, Pregão Presencial n. 090/2020, Ata de Registro de Preço nº 041/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: 
A presente licitação tem como objeto o Registro de preço para futuras aquisições de enfeites de Natal destinados ao 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: 18 de novembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 22/10/2020, 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: 21/10/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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

ASSOCIAÇÃO DE VIAJANTES DA ARARAQUARENSE
São José do Rio Preto, 22 de outubro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Diretoria Executiva da Associação de 
Viajantes da Araraquarense (A.V.A), Sr. Paulo Roberto Am-
brósio, usando das suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo capítulo ll,artigo 30, F1.ll do estatuto social da entidade 
representativa , convoca os senhores associados para se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária , a realizar-se no 
dia 13 de Dezembro de 2020(domingo) , em sua sede local 
sita á av. Brigadeiro Faria Lima, 5913,das 08:00 horas ás 
12:00 horas. Na ocasião, serão as seguintes ordens do dia : 
1-Apresentação de contas da última gestão 
2- Eleição do Conselho Deliberativo Biênio Janeiro/ 2021- 
dezembro /2022

Atenciosamente
Paulo Roberto Ambrósio
Presidente da Diretoria Executiva da A.V.A

 
AUSTA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ nº 65.709.198/0001-22 

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 
Senhores(as) Acionistas: Ficam convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária do Austa Participações S.A., que realizar-se-á no Auditório do 
Austaclínicas, localizado na rua Dr. Antonio Bahia Monteiro, 465, pavimento térreo 
do Condomínio Medical Center, nesta cidade, CEP 15070-450, no dia 30 de outubro 
de 2020, às 12:00 h, para a seguinte ordem do dia: 1- Criação do Conselho de 
Administração da Companhia e a definição de suas competências; 2- Eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia; 3- Criação de capital 
autorizado da Companhia e seu valor limite; 4- Reforma ampla do estatuto social 
da Companhia; 5- Emissão de Bônus de Subscrição pela Companhia em benefício 
da CALEDONIA SAÚDE S.A. (CNPJ/ME 25.249.439/0001-83) São José do Rio 

Emissão de Bônus de Subscrição pela Companhia em benefício 
83) São José do Rio . 

Preto/SP, 20 de outubro de 2020. Mario Jabur Filho, Diretor Presidente. 
 

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vo-
tação APROVADOS na 36ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 20 de outubro de 2020.

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
01. 1273/20: De Congratulações com SOMBRA MOTOS 
& RODAS, pelos excelentes serviços prestados aos seus 
clientes e amigos, e que muito agrega para o crescimento 
da nossa cidade de São José do Rio Preto.

Ver. Jean Dornelas
01. 1279/20: Requer a Policia Militar, que seja intensifi -
cado o policiamento ostensivo nas proximidades de todos os 
Distritos e Minis Distritos localizados na cidade de São José 
do Rio Preto.

Ver. José Carlos Marinho – “Marinho das Bombas”
01. 1268/20: Requerimento de Congratulação com a 
empresa “Juninho Suspensões”, por gerar empregos a oito 
anos em nossa cidade.

Ver. Pedro Roberto Gomes
01.    1269/20: De Congratulação à psicóloga cognitiva 
comportamental, Mara Lúcia Madureira, pelo artigo “Outubro 
Rosa”, publicado no caderno “Vida & Arte” do jornal Diário 
da Região.

Ver. Renato Pupo 
01.   1284/20: Para intensifi car o policiamento ostensivo 
no centro da cidade.
02.   1283/20: De Congratulações com o Projeto Cor-
redor Ecológico Rio Preto e o Rotary Club São José do Rio 
Preto Sul, que realizaram o plantio de 120 mudas de árvo-
res, na entrada do Bairro Dignidade, nesta cidade;
03.   1280/20: De Congratulações aos Cirurgiões Den-
tistas pelo seu dia, comemorado no dia 25 de outubro;
04.   1277/20: De Congratulações com a ACIRP pela 
criação do Audiotur, como presente para a cidade de São 
José do Rio Preto;
05.   1276/20: de Congratulações com a Classe Médica 
pelo Dia dos Médicos, cuja data é comemorada anualmente, 
em 18 de outubro;
06.   1266/20: De Congratulações com os Fisioterapeu-
tas e Terapeutas ocupacionais de nossa cidade, em come-
moração ao “Dia Municipal do Fisioterapeuta e do Terapeuta 
Ocupacional”, cuja data comemora-se no dia 13 de outubro.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

WESLEY DA SILVA SANTOS e ALINE FERNANDA REIS MARTINS. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos treze (13) de agosto de um mil novecentos e noventa e 
sete (1997), com vinte  e três (23) anos de idade, Fotográfo, solteiro, filho de IVANILDO BARROS DOS 
SANTOS e de dona FRANCISCA AUCINEIDE DA SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e três (23) de junho de um mil novecentos e noventa e seis (1996), com 
vinte  e quatro (24) anos de idade, Operadora de Caixa, solteira, filha de JOSÉ FERNANDES MARTINS e de 
dona RAQUEL DOS SANTOS REIS.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de outubro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

CELSO APARECIDO TEIXEIRA e PRISCILA PERPETUA FRANCO. Ele, brasileiro, natural de 
Neves Paulista, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e sete (27) de novembro de um mil novecentos e oitenta e 
dois (1982), com trinta  e sete (37) anos de idade, técnico em enfermagem, solteiro, filho de ANTONIO AZARIAS 
TEIXEIRA e de dona LAZARA SESSO TEIXEIRA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, nascida aos  vinte e oito (28) de abril de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), com trinta  e um 
(31) anos de idade, técnica em enfermagem, solteira, filha de OSVALDO FRANCO e de dona APARECIDA 
DATORRE FRANCO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de outubro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


