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O Sindicato dos Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares de Rio 
Preto e região (Sinhores) vai ana-
lisar hoje (13) em uma reunião da 
diretoria e do corpo jurídico  se 
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Polícia na cena do crime ontem pela manhã
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apoio e Edinho 
ganha tempo 

na TV  

Personal 
é morta 

a facadas 
por vizinhos

A personal trainner Andressa Se-
rantoni, 30 anos, foi morta a faca-
das ontem (12), no bairro Anchieta, 
em Rio Preto. O crime aconteceu 
na rua 25 de Janeiro, em frente a 
casa da mãe da vítima. Policiais do 
Baep (Batalhão de Ações Especiais 
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apoia ou não a decisão de alguns 
donos de restaurantes de Rio Preto 
que querem furar o isolamento so-
cial e reabrir seus estabelecimentos 
para atendimento ao público a partir 

desta sexta-feira (14).
Em nota a entidade salienta que 

tomou conhecimento da ação deste 
grupo de empresários do setor pela 
imprensa.                       Pág. A2

Cláudio LAHOS

de Polícia) prenderam um casal 
suspeito pelo crime. Segundo a PM, 
testemunhas que presenciaram 
o crime disseram que Andressa 
alimentava o cachorro da família, 
quando teve início uma discussão.                     
Pág. A4

O sistema de trânsito reto-
mou ontem as provas práticas 
e aulas teóricas – apenas online 
– obrigatórias para exames de 
emissão da carteira de habili-
tação. Segundo Márcio Junio 
Rodrigues, diretor de ensino do 
CFC Rio Preto, no primeiro dia 
foram três turmas divididas em 
três salas de aula sendo duas 
no período da manhã e uma a 
tarde.                             Pág. A2

HB anuncia 
mais 20 leitos 
para atender 

pacientes
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Aproximadamente 60 pessoas 
realizaram um protesto em frente à 
Prefeitura de Rio Preto ontem. Eles 
querem debater sobre o restabele-
cimento do auxílio-atleta e a definir 
a questão da posse dos professores 
aprovados em concurso público.
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Poupatempo volta atender em 
Rio Preto apenas em setembro
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Sindicato faz reunião  para decidir 
se apoia restaurantes reabrirem

O Sindicato dos Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Simi-
lares de Rio Preto e região 
(Sinhores) vai analisar hoje 
(13) em uma reunião da 
diretoria e do corpo jurídico  
se apoia ou não a decisão de 
alguns donos de restaurantes 
de Rio Preto que querem furar 
o isolamento social e reabrir 
seus estabelecimentos para 
atendimento ao público a 
partir desta sexta-feira (14).

Em nota a entidade sa-
lienta que tomou conheci-
mento da ação deste grupo 
de empresários do setor pela 
imprensa e que tomará um 
posicionamento oficial apenas 
após esta reunião de diretoria 
hoje.

De acordo com as regras 
do plano São Paulo, Rio Pre-
to está na fase laranja, que 
proíbe a abertura de estabe-
lecimentos deste setor com 
atendimento presencial – per-
mitindo apenas o serviço drive 
thru e Delivery.

Na terça-feira à noite, o 
prefeito  Edinho Araújo com 
empresários representantes 
do setor de bares e restauran-
tes da cidade e o presidente 
da Acirp, Kelvin Kaiser.

Participaram da reunião os 
secretários de Saúde, Aldenis 
Borim, de Desenvolvimento 
Econômico, Jorge Luís de 
Souza, de Administração, 

Luís Roberto Thiesi, de Comu-
nicação, Josiane Amoriele e o 
chefe de gabinete do prefeito, 
Zeca Moreira. També

Durante a reunião o prefeito 
reafirmou aos empresários que 
há um decreto em vigor que 
segue as normas sanitárias 
impostas pelo Comitê de En-
frentamento ao Coronavírus 
do Estado de São Paulo e da 
Secretaria de Saúde Municipal.

O prefeito designou o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, para elaborar 
um protocolo de retomada 
da economia, preparando a 
cidade para a fase amarela, 
conforme previsto no Plano 
São Paulo. Nesta fase, de 
acordo com a última atualiza-
ção do Plano São Paulo, bares, 
restaurantes, academias e 
salões de beleza podem abrir 
com capacidade e horários de 
funcionamento reduzidos.

“Estamos todos numa si-
tuação muito complicada. Sei 
da importância da economia 
para a cidade de São José do 
Rio Preto. Nunca na minha vida 
pública passei por momento 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

semelhante, em que rece-
bo empresários no gabinete 
me pedindo autorização para 
trabalhar. Estamos fazendo a 
nossa parte e o que é possí-
vel para conter o avanço da 
doença. Agora precisamos 
pensar na retomada gradual 
e consciente da economia”, 
afirmou o prefeito.

Participaram da reunião 
os empresários, Lais Accorsi, 
Thiago Caparroz Lopes, José 
Luís Conte Júnior e Santo 
Chiesa.

Os empresários afirmaram 
durante a reunião que irão 
apresentar algumas reivindi-
cações para a prefeitura, como 
por exemplo, a colocação de 
mesas e cadeiras nas calçadas 
quando a cidade estiver na 
fase amarela, afim de aumen-
tar os espaços arejados dos 
estabelecimentos.

“Visitamos outras cidades 
e percebemos que os prefeitos 
estão permitindo essa prática 
para que as pessoas pos-
sam ficar em ambientes mais 
abertos e arejados”, afirmou a 
empresária Laís Accorsi.

De acordo com as regras do plano São 
Paulo, Rio Preto está na fase laranja, que 

proíbe a abertura de estabelecimentos 
deste setor com atendimento presencial 

– permitindo apenas o serviço drive thru e 
Delivery

Restaurantes querem reabrir sexta, mesmo sem permissão

Divulgação

CIDADE DO TRÂNSITO

Motoristas voltam a ter exames 
e aulas teóricas para tirar CNH

O sistema de trânsito 
retomou ontem as provas 
práticas e aulas teóricas – 
apenas online – obrigatórias 
para exames de emissão 
da carteira de habilitação. 
Segundo Márcio Junio Ro-
drigues, diretor de ensino do 
CFC Rio Preto, no primeiro 
dia foram três turmas divi-
didas em três salas de aula 
sendo duas no período da 
manhã e uma a tarde.

Os professores minis-
tram às aulas dos CFCs e os 
alunos podem acompanhar 
remotamente da forma que 
eles quiserem.

Rodrigues salienta que 
por conta das restrições o 
prazo do curso que normal-
mente durava nove dias 
devem ser concluído em 
12 dias. São cerca de 150 
alunos que estão fazendo 
essas aulas teóricas – o 
tempo certo da conclusão 
de cada um será variado, 
pois todos eles estavam 
em momentos diferentes 
do curso teórico quando as 
aulas foram interrompidas 
por conta da quarentena.

A abertura de novas tur-
mas depende da liberação 
do Detran-SP que pode 

acontecer com a reabertura 
das Unidades do Poupa-
tempo em parte do Estado 
a partir do próximo dia 19.

Exame prático - Mais 
uma etapa da retomada 
das atividades dos Centros 
de Formação de Condutores 
também aconteceu nesta 
quarta-feira (12) com a 
realização do exame prático 
para motos e para motoris-
tas profissionais.

Segundo Rodrigues,  fo-
ram 100 alunos de 28 CFCs 
da cidade que fizeram a 
prova e outros 16 alunos 
já motoristas que fizeram a 
mudança de letra para C, 
D ou E fizeram também o 
exame.

Nesta quinta-feira (13) 
acontece mais um exame 
prático de carro – no Jardim 
Caparroz –serão mais 100 
alunos que passaram pela 
prova que os habilita a ter 
suas CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação).

Semanalmente os exa-
mes práticos devem acon-
tecer nas próximas semanas 
– existia um número de apro-
ximadamente 1.000 alunos 
que tiveram seus processos 
interrompidos com o inicio 
da quarentena imposta pela 
pandemia da Covid-19 no 
Estado de São Paulo.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Encontro com presidente do Detran cobra agilidade

O vereador Fábio Marcon-
des (PL) também se reuniu 
nesta quarta-feira (12) com 
o presidente do Detran-SP, 
Ernesto Mascellani Neto.

O vereador aproveitou 
a audiência para solicitar a 

reabertura dos serviços liga-
dos ao órgão em Rio Preto. 
“Muitos donos de auto-es-
colas e despachantes têm 
nos procurado relatando di-
ficuldades na gestão de seus 
negócios devido à interrupção 
de atendimento pelo Detran”, 
salientou Marcondes.

O Detran desde o início da 
pandemia, no final de março, 
suspendeu o atendimento 
presencial para evitar prolife-
ração de casos de Covid-19, 
na ocasião tanto aulas como 
exames foram suspensos.

“Tive um retorno positivo 
que os serviços prestados 

deverão ser regularizados em 
breve, voltando à normalida-
de, mas sempre pautado pela 
segurança e obediência às 
orientações sanitárias, assim 
como já ocorreu na liberação 
das provas práticas dos cur-
sos de direção”, finalizou o 
vereador.

Da REDAÇÃO 

Cláudio LAHOS

Provas práticas vol-
taram a ocorre on-
tem; aulas teóricas 
também mas apenas 
online
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Reforço
A chapa que será encabeçada pelo prefeito Edinho Araújo 

(MDB) na disputa pela reeleição recebeu mais um reforço. Em 
reunião com a executiva emedebista ontem, o presidente do 
Avante, Renan Moura, declarou apoio ao prefeito. “O Avante é 
importante para o MDB”, disse o presidente Pedro Nimer. Jair 
Moretti informou que a aliança já conta com quatro partidos: 
MDB, PSD, Patriota e Avante. “Está dentro da expectativa”, 
diz, acrescentando que de dois a três partidos devem se aliar 
ao grupo nos próximos dias. Foto: Jair Moretti, Renan Moura, 
Pedro Nimer e Nicanor Batista.

Somar
O presidente do Avante, 

Renan Moura, disse que o 
acordo com o MDB para 
apoiar Edinho Araújo teve o 
aval da executiva estadual 
da sigla. “Não teve nego-
ciata”, ponderou. Moura diz 
que o Avante tem 2m4s que 
o prefeito vai usar no horário 
gratuito da televisão. “A rela-
ção com o governo é muito 
boa e o Avante chega para 
somar”, diz. Em relação a 
chapa de pré-candidatos 
a vereador, informou que 
ainda não está decidido 
se será completa com 26 
postulantes ou se terá um 
grupo reduzido, porém, com 
mais potencial de votos.

Boiada
Depois que o ministro Ricardo Salles abriu a porteira 

para a boiada passar, naquela fatídica reunião do presiden-
te Bolsonaro com equipe de primeiro escalão em abril, a 
mídia esqueceu um pouco da covid-19 para acompanhar 
os malfeitos na floresta amazônica. Mesmo com dados do 
INPE, Bolsonaro negou desmatamento sem controle da 
selva. Agora, o vice Hamilton Mourão, presidente do Conse-
lho da Amazônia, admite que o desmatamento cresceu no 
atual governo. Não dá para acreditar no que eles dizem e 
o diabo é que nenhum figurão do showbiz pega a bandeira 
para defender a selva. Que ponto chegou: a selva depende 
dos investidores para não virar cinzas…

Nada fácil
A vida de quem ocupa 

cargo em comissão por indi-
cação de dirigente partidário 
não é nada fácil em período 
de pré-campanha eleitoral. 
Assim que começam os 
acordos com o objetivo de 
formar alianças, aliados que 
ocupam cargos ficam de-
sesperados, principalmente 
quando os caciques tomam 
decisão utópica. O aliado 
está empregado, recebendo 
seu salário em dia e aí o gol-
pe vem de cima como se ele 
não existisse. Os caciques 
deveriam pensar nos filiados, 
afinal, se não fossem eles os 
partidos não existiam. Não 
dá para confiar!

Proteção
Ao comentar críticas de 

parte do setor do comércio 
ao governo local por causa 
das medidas restritivas com 
o objetivo de combater a 
propagação do vírus, o se-
cretário Jair Moretti (Gover-
no) disse que a população 
da periferia apoia a decisão 
do prefeito Edinho Araújo, 
que tem como foco proteger 
à vida. “Existe uma grande 
rede de proteção”, diz. Com 
base no apoio, principal-
mente de pais de alunos que 
temem contaminação nas 
escolas, Moretti disse que 
o prefeito está no caminho 
certo. “É muita responsabi-
lidade”, frisa.

Pirraça
Toda vez que algum ve-

reador pede para que a 
concessionária da estrada 
de ferro determine aos ma-
quinistas para reduzirem o 
som da buzina, os decibéis 
aumentam. O vereador Celso 
Peixão (MDB) fez o pedido 
recentemente, justificando 
que o barulho passa dos 
100 decibéis em plena ma-
drugada. A situação piorou 
e até quem mora mais de 
500 metros da linha, sente 
o efeito do som estridente 
dos apitos. Seria pirraça? A 
solução é torcer para que a 
Rumo faça o novo contorno 
o mais rápido possível, só 
assim o sossego chegará.

Subprefeito
O subprefeito de Enge-

nheiro Schmitt Devair Oliveira 
entregou o cargo para o pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
que foi aceito de imediato. 
Como o Republicanos não 
faz parte mais do governo 
por ter lançado a Coronel 
Helena como pré-candidata 
a prefeita, Oliveira teve que 
deixar o cargo, cujo salário 
gira em torno de R$ 8,2 mil 
mensais. Adão da Costa Mo-
rais, que era presidente da 
Emcop, também entregou o 
cargo esta semana por causa 
do acordo firmado entre o 
PTB com o Republicanos. 
Morais ganhava R$ 14,8 mil 
mensais.

Animado
Informação que correu no 

meio político ontem era que 
Alex Carvalho teria desistido 
de concorrer a uma vaga 
na Câmara nas próximas 
eleições. “Tivemos conversa 
recente e (o Alex) estava 
animadíssimo”, rebateu o 
presidente do partido, ve-
reador Renato Pupo, que 
também é pré-candidato a 
prefeito. Como não foi pos-
sível manter contato com 
Alex, vale a declaração do 
presidente da sigla. Alex leva 
no sangue para o grupo dos 
tucanos o DNA do ex-prefei-
to Valdomiro Lopes, aliás, dá 
para arriscar palpite que terá 
seu voto.

Em Rio Preto, Poupatempo só reabre em setembro

Aproximadamente 60 pes-
soas realizaram um protesto 
em frente à Prefeitura de Rio 
Preto ontem. Entre os mani-
festantes estavam professo-
res, atletas e treinadores que 
reivindicam uma audiência 
com o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) para debater sobre o 
restabelecimento do auxílio-
-atleta e a definir a questão 
da posse dos professores 
aprovados em concurso pú-
blico.

“Apresentamos uma pro-
posta para que os atletas e 
treinadores passassem por 
um curso online. A plataforma 
não iria trazer nenhum tipo 
de oneração para Prefeitura, 
mas já se passaram mais de 
50 dias desde o nosso último 
encontro com eles e nada 
foi resolvido. O mínimo que 
queremos é que nos ouçam. 
Já faz cinco meses que não 
recebemos o auxílio”, afirmou 
Paulo César Santos, o Jatobá, 
jogador de basquete do CAD/
Corinthians.

Já os professores pediram 
uma solução com relação a 
demissão e exoneração de 

vários profissionais da edu-
cação de seus respectivos 
empregos após a aprovação 
em concurso público. A no-
meação, no entanto, acabou 
sendo suspensa por conta da 
pandemia. “As demissões dos 
antigos empregos deixaram 
várias famílias em situação 
lamentável. A educação mu-
nicipal não parou e está tra-
balhando em ensino remoto, 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Protesto reúne atletas, 
treinadores e professores

NA PREFEITURA

Protesto reúne professores, atletas e treinadores 
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onde está contando como dia 
letivo. Nós, os convocados, 
poderíamos assumir os car-
gos livres e compor o quadro 
normalmente”, afirmou o 
professor Bruno Ferreira.

O grupo também alega 
que está entregando pela 
terceira vez um requerimen-
to exigindo uma resposta 
imediata. A Prefeitura de Rio 
Preto se manifestou por meio 

de nota:
“A Prefeitura reafirma a 

necessidade de contratação 
dos professores e segue 
atenta aos desdobramentos 
Jurídicos, principalmente no 
STF, das ações que questio-
nam a constitucionalidade 
da Lei Federal 173/20, que 
impede o poder público mu-
nicipal de dar posse a novos 
servidores”, diz o texto.

SERVIÇOS
Poupatempo só reabre em setembro em Rio Preto

Unidades do Poupatempo 
em todo Estado de São Paulo 
retomarão suas atividades 
após quatro meses fechados 
por conta da quarentena. 
Segundo anuncio feito pelo 
vice-governador Rodrigo Gar-
cia (DEM) a reabertura se 
dará em cidades  que estejam 
nas fases Laranja ou Amarela 
dentro do Plano São Paulo no 
próximo dia 19 de agosto.

Mas em Rio Preto a re-
abertura será a partir do 
dia 2 de setembro. Neste 
primeiro momento apenas 
as unidades do Poupatempo 
da Sé e Itaquera (cidade de 
são Paulo), São Bernardo 
do Campo, Mauá, Mogi das 
Cruzes, Santos, Guarujá e 
Bauru. O cronograma de 
retomada dos atendimentos 
presenciais será semanal, até 
28 de outubro.

O presidente do Detran-SP, 
Ernesto Mascellani Neto, 
salientou que serão cerca 
de 260 municípios reabrindo  
suas unidades nesta primeira 
fase. Sobre cidades que este-
jam ou venham ser rebaixadas 
para a fase Vermelha a rea-
bertura será cancelada e uma 
nova data será definida para 

estes casos.
Controle – segundo Neto 

será feito o controle e con-
tagem das pessoas dentro 
das unidades onde a capaci-
dade máxima permitida será 
de 30%. As unidades irão 
funcionar nos mesmos dias 
e horários padrão de cada 
localidade.

O Poupatempo oferece 
133 serviços presenciais e os 
serviços online atualmente são 
82 serviços que podem ser 
feitos remotamente.

Atendimento presencial 
– nesta etapa de reabertura 
priorizará apenas o que houver 
exigência presencial, como 
primeira emissão de CNH e 
expedição de RG, onde será 
necessário fazer o agenda-
mento por meio do App ou 
do Portal.

Detran/Poupatempo- outro 
anuncio feito pelo vice-go-
vernador nesta quarta diz 
respeito a junção dos serviços 
do Poupatempo e do Dentran 
em um único espaço – e que 
futuramente unidades do De-
tran receberão serviços ofe-
recidos pelo Poupatempo e a 
projeção é que até o final de 
2021 o número de unidade do 
Poupatempo saltem dos atuais 
79 para 340.

Sérgio SAMPAIOSérgio SAMPAIO

HABITAÇÃO
Prefeito rejeita pedido de exoneração de secretária

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) recebeu nesta quarta-
-feira (12) uma carta com o 
pedido de demissão da secre-
tária de Habitação, Fabiana 
Zanquetta de Azevedo.

A secretária tomou está 
atitude por ter se desligado do 
partido Republicano do qual 
fazia parte – o prefeito não 

aceitou o pedido de demissão 
e com isso ela continua a 
frente da pasta que tem como 
um dos fotos a regularização 
dos loteamentos irregulares 
da cidade.

Segundo Fabiana salienta 
que ficou feliz com o pedido 
feito pelo prefeito e que pre-
tende continuar com os traba-
lhadores na regulamentação 
fundiária que o município vem 

fazendo.
Ela destaca que neste 

pouco mais de três anos a 
frente da Secretaria se or-
gulha de ter participando a 
resolução e remoção feita no 
Brejo Alegre.

No que diz respeitos aos 
demais loteamentos irregu-
lares (núcleos) nove foram 
regularizados neste mandato 
do prefeito Edinho, outros 10 

estão no Cartório para o re-
gistro que deve acontecer nos 
próximos 60 dias – o objetivo 
é conseguir regularizar entre 
18 e 20 loteamentos até o 
final do ano de 2020.

“Tivemos um grande de-
safio com a nova lei – agora 
temos pela frente a regu-
larização dos loteamentos 
mais complexos”, afirmou a 
secretária.

Sérgio SAMPAIO

Casal Doria testa positivo para Covid

O governador João Do-
ria (PSDB) e sua esposa 
Bia Doria foram testados 
positivo para a Covid-19. 
A confirmação que o go-
vernador está com a do-
ença foi feita na coletiva 
desta quarta-feira (12) 

pelo vice-governador Ro-
drigo Garcia (DEM).

Após a confirmação do 
exame, Doria iniciou isola-
mento em sua residência, 
segundo protocolos médi-
cos, e deve permanecer 
em observação pelos pró-
ximos dez dias.

O governador está 

assintomático e recebe 
acompanhamento do mé-
dico infectologista David 
Uip.

Doria seguirá trabalhan-
do à distância, cabendo ao 
vice-Governador a partici-
pação em atos presenciais 
e entrevistas coletivas no 
Palácio dos Bandeirantes.

Da REDAÇÃO
Divulgação
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ADEMIR VIEIRA, faleceu aos 55 
anos de idade. Era solteiro e deixa 
os filhos Laura Beatriz e Bárbara. 
Foi sepultado no dia 12/08/2020, às 
14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

LUIZ ANTONIO BEGA, faleceu aos 
66 anos de idade. Era solteiro. Foi se-
pultado no dia 11/08/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília 
para o cemitério da Ressurreição.

MARIA ELISANGELA DA SILVA, 
faleceu aos 43 anos de idade. Era sol-
teira e deixa os fi lhos Rafael Luiz e João 
Victor. Foi sepultado no dia 12/08/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

CREUSA CARVALHO PAIVA, fale-
ceu aos 87 anos de idade. Era viúva 
do Sr. Sebastião Paiva e deixa os fi lhos 
David e Daniel. Foi sepultado no dia 
12/08/2020, às 09:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

PERCILIA REGINA MAYOR, faleceu 
aos 59 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Glauco Augusto Ingracci Pagliarini. Foi 
sepultado no dia 12/08/2020, às 10:00, 
saindo seu féretro do velório direto para 
o cemitério da Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Personal é morta a facadas
A personal trainner Andressa 

Serantoni, 30 anos, foi morta a 
facadas ontem (12), no bairro 
Anchieta, em Rio Preto. O cri-
me aconteceu na rua 25 de 
Janeiro, em frente a casa da 
mãe da vítima. Policiais do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia) prenderam um casal 
suspeito pelo crime.

Segundo a PM, testemu-
nhas que presenciaram o crime 
disseram que Andressa ali-
mentava o cachorro da família, 
quando teve início uma discus-
são em razão de o cão ser de 
médio porte e latir muito. Além 
disso, a acusada também teria 
ciúmes do marido e o hábito de 
filmar, com o celular, Andressa 
e outras vizinhas.

O Baep estava em patrulha-
mento de rotina quando uma 
testemunha avisou que a vítima 
tinha sido esfaqueada.

“Indicaram uma casa, onde 
eles (suspeitos) teriam en-
trado. Para acessar o imóvel, 
nós tivemos que pular o muro. 
Eles estavam dentro da casa e 
tivemos que quebrar a porta de 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

vidro”, disse o tenente Felipe 
Guimarães, do Baep.

Ainda segundo ele, quando 
a polícia entrou, o casal estava 
com as crianças no colo e hou-
ve uma negociação para ambos 
se entregarem. 

As crianças, três meninas 
e um menino, foram atendidos 
pelo Conselho Tutelar e serão 
encaminhados a uma casa de 
acolhimento.

A faca usada no crime foi 
apreendida pela PM jogada na 
garagem da residência do casal. 
No momento da prisão, eles 
estavam sujos de sangue.

Ainda de acordo com tes-
temunhas, a mulher segurou 
a vítima enquanto o marido a 
esfaqueava. Já caída no chão, a 
mulher também desferiu golpes 
em Andressa. O homem é um 
jardineiro e, de acordo com a 
PM, já tem uma passagem por 
tentativa de homicídio.

Com a mulher, os policiais 
apreenderam R$ 6,1 mil. Pre-
sos em flagrante por homicídio, 
pelo Baep, os dois foram enca-
minhados à Polícia Civil.

O delegado titular da Sec-
cional, Silas José dos Santos, 
informou que o casal foi preso 

BRIGA COM VIZINHO

Cláudio LAHOS

Carro de casal foi depredado ontem a tarde; pela manhã, policiais na cena do crime

Rio Preto registra mais três mortes em 24 horas
A Polícia Civil registrou mais 

três mortes na últimas 24 ho-
ras. Entre elas, um idoso de 66 
anos morreu após sofrer um 
mal súbito enquanto dirigia. O 
aposentado Luiz Antonio Bega 
perdeu o controle do carro, um 
Honda Fit, e causou um aci-
dente na avenida Lino José de 
Seixas, às margens da represa 
municipal de Rio Preto. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ao sofrer o mal 
súbito, o carro do aposentado 
bateu na traseira de uma moto, 
provocando a queda do mo-
tociclista, um pedreiro de 23 
anos, que sofreu ferimentos 
leves. Em seguida, colidiu com 
uma caminhonete, Chevrolet 
S10. O motorista, um gerente 
de 22 anos, nada sofreu.

Luiz Antonio chegou a ser 
atendido por equipes do Grau 
(Grupo de Resgate e Atenção 
às Urgências e Emergências) e 
Resgate do Corpo de Bombei-

ros, mas não resistiu e morreu 
ainda dentro da ambulância. 
O corpo do aposentado foi en-
caminhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Tangará.

O 3º Distrito Policial abrirá 
um inquérito para apurar o 
caso, registrado como lesão 
corporal culposa na direção 

A irmã contou à Polícia 
Militar que Maria Elisângela 
sofria de depressão e que, às 
vezes, ingeria remédio para 
dormir. Estranhando a falta de 
noticias dela e após receber 
um telefonema informando 
que a ajudante geral não tinha 
ido trabalhar na segunda-feira 

Tatiana PIRES

de veículo automotor e morte 
acidental.

Outro caso foi da ajudante 
geral Maria Elisângela da Silva, 
43 anos, que foi encontrada 
pela irmã, uma auxiliar de en-
fermagem de 50 anos, dentro 
da casa dela,  no bairro Nova 
Esperança, em Rio Preto.

Cláudio LAHOS

PLANTÃO POLICIAL

e na terça-feira, a irmã acio-
nou a PM.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o corpo estava no sofá 
e a televisão ligada. A irmã da 
vítima disse ainda que o portão 
de corrediça estava apenas 
encostado e a porta somente 
com o trinco. Não havia sinais 

Plantão Policial registrou três casos de mortes em 24 horas em Rio Preto

ALARME TOCOU CASO DE FAMÍLIA

PERIGO NAS RUAS

Filha ignora medida protetiva, 
procura mãe e termina detida

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Rio Preto prendeu 
uma dona de casa, de 33 
anos, após a mãe dela, uma 
aposentada, de 66 anos, de-
nunciar que a filha estava em 
frente a sua casa descumprin-
do uma medida protetiva. O 
caso aconteceu no bairro Vila 
Toninho.

A aposentada contou à 
guarda municipal que a filha é 
portadora de transtornos  psi-

quiátricos, mas que não possui 
laudo médico para comprovar.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a apo-
sentada contou aos guardas 
que essa é a segunda vez que 
a filha descumpre a medida 
protetiva que proíbe que ela 
se aproxime e que no último 
dia 2, foi agredida.

A GCM  havia sido acionada 
na segunda-feira (10), mas a 
dona de casa não havia sido 
presa, por isso, a aposentada 
chamou, novamente, e exigiu 

que providências fossem to-
madas.

A filha  disse que tinha 
conhecimento da medida pro-
tetiva, mas que desejava falar 
com a mãe e por isso, foi até 
a casa dela. A mulher tam-
bém confirmou à GCM que 
é portadora de transtornos  
psiquiátricos, mas que não faz 
tratamento.

Levada à Central de Fla-
grantes, a dona de casa foi 
presa e permanece à disposi-
ção da Justiça.

Tatiana PIRES

Garoto de 11 anos corre atrás 
de pipa e é atropelado 

Um menino de 11 anos foi 
atropelado na tarde de terça-
-feira (11) enquanto andava de 
bicicleta procurando uma pipa. 
O acidente ocorreu na rua São 
Vicente de Paula, no bairro 
Solo Sagrado, em Rio Preto.

Ele foi socorrido encami-
nhado para a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Norte 
com fratura na clavícula es-
querda e suspeita de fratura 
no cotovelo.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a criança foi vista 
por populares saindo de um 
terreno baldio de bicicleta e, 
em seguida, atravessou a rua. 
O motorista do carro, um co-
merciante de 31 anos contou 
à Polícia Militar que o sol atra-
palhou sua visão e somente 
sentiu a pancada quando seu 
carro, um Volkswagen Gol, 
atingiu a bicileta.

Com o impacto, o menino 
foi arremessado contra o pa-
ra-brisa do veículo.

Registrado como lesão 
corporal culposa na direção de 
veículo automotor, o caso será 
encaminhado ao 4° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES
Cláudio LAHOS

Mecânico invade 
escola para furtar 

comida e acaba preso

Um mecânico de 23 anos 
que está morando na rua 
invadiu a escola municipal 
Nice Beolchi Nunes Ferreira, 
na terça-feira (11), e foi preso 
pela Guarda Civil Municipal 
(GCM). A unidade escolar fica 
no bairro Dom Lafaiete, em Rio 
Preto. Ele alegou que invadiu o 
local para furtar comida porque 
estava com fome.

Para entrar na escola, o 
mecânico pulou um muro e ar-
rombou uma das janelas. Após 
o alarme da unidade de ensino 
disparar, a GCM foi acionada. 
Os guardas surpreenderam o 
jovem no local e pediram que 
ele saísse. Ele deixou o local, 
mas em seguida retornou.

Questionado pelos guar-
das por qual motivo invadiu a 
escola, ele alegou que queria 
apenas se alimentar, pois es-
tava com muita fome e afirmou 
ainda que na escola “havia 
objetos de valor, mas que não 
se interessou, pois seu objetivo 
era comer”.

Os guardas constataram 
que o mecânico consumiu 
entre outros alimentos iogurte, 
bolacha, pipoca.

Ele foi encaminhado à Cen-
tral de Flagrantes e durante o 

interrogatório, à Polícia Civil, 
confirmou que danificou a 
janela da escola para entrar e 
que contou que está em situ-
ação de rua há alguns meses, 
por isso sua intenção era ape-
nas a de se alimentar. Preso 
em flagrante, ele permanece à 
disposição da Justiça e deverá 
ser indiciado por dano quali-
ficado ao patrimônio público.

Em nota, a Secretaria de 
Educação informou que a 
central de monitoramento do 
sistema de alarme recebeu 
alerta de invasão na escola 
municipal e acionou a Guarda 
Civil Municipal. “Uma janela 
da escola foi danificada e o 
reparo está em andamento”, 
diz o comunicado.

Tatiana PIRES
Divulgação

por homicídio qualificado e per-
manece à disposição da Justiça. 
“No depoimento, eles disseram 
que a discussão começou por-
que ele estacionou em frente à 
casa da vítima”.

Depredação
O carro do casal acusado 

pelo assassinato foi depredado 
por populares na tarde de on-
tem. Além de quebrar, o vidro 
e o para brisas da picape Ford 
Courrier, também furaram os 
pneus.

Divulgação

de arrombamento.
Uma vizinha também in-

formou à PM que no domingo 
(9) a ajudante geral reclamou 
estar sentindo forte dor de 
cabeça e lhe pediu remédio. 
Como não tinha medicamento, 
convidou Maria Elisângela para 
ir até uma farmácia, porém 
depois não obteve resposta.

Estava internado
Após se envolver em um 

acidente entre uma moto e 
um carro, em Jales, o ajudante 
geral José Joaquim Conrado, 
de 65 anos, morreu na última 
segunda-feira (10) no Hospital 
de Base, em Rio Preto. A co-
municação do óbito à Polícia 
Civil ocorreu nesta terça-feira 
(11).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o acidente 
aconteceu no sábado dia (8) 
e a vítima sofreu trauma cra-
nioencefálico grave evoluindo 
para morte encefálica.

Andressa, vítima 

Arquivo PESSOAL
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A embolia pulmonar caracteriza-se pela obs-
trução da circulação pulmonar por coágulos de 
sangue, na maior parte das vezes, proveniente 
dos membros inferiores. Pouco diagnosticada 
pelos profissionais da saúde, a embolia pulmonar 
constitui uma doença grave, com elevado risco de 
morte súbita. Apesar disso, apresenta-se clinica-
mente com sintomas inespecíficos, tais como dor 
no peito, taquicardia, falta de ar e aumento da 
frequência respiratória.

Tanto causas clínicas como condições cirúrgicas 
podem aumentar o risco de uma pessoa desen-
volver a embolia pulmonar. Dentre os fatores mais 
associados aos fenômenos tromboembólicos, 
podemos destacar: cirurgias oncológicas, cirurgias 
bariátricas, cirurgias de prótese de joelho e pró-
tese de quadril, insuficiência cardíaca, trombose 
venosa profunda anterior e politraumatismos.

Durante a pandemia, constatou-se importante 
aumento do número de eventos tromboembólicos 
pulmonares, em decorrência da tempestade infla-
matória associada a infecção pelo novo Coronaví-
rus. A entrada da Covid-19 em nosso organismo 
predispõe a um importante quadro inflamatório 
que, em associação a fatores como alterações 
cardíacas e pulmonares e imobilização, cria o 
ambiente trombótico ideal para a evolução clíni-
ca para a embolia pulmonar, a trombose venosa 
profunda, o derrame e o infarto do miocárdio.

Em estudo publicado com 184 pacientes in-
ternados em unidade de terapia intensiva por 
Covid-19, 49% deles apresentaram fenômenos 
tromboembólicos, sendo que a embolia pulmo-
nar foi a evolução mais frequente em 84% dos 
pacientes.

A avaliação detalhada do sistema circulatório 
constitui a melhor forma de prevenir a embolia 
pulmonar, em especial se houver inchaço nas 
pernas, dor no peito ou falta de ar. O Ultrassom 
Doppler Venoso é capaz de diagnosticar a trom-
bose venosa profunda, que na grande maioria dos 
casos representa a base para o desenvolvimento 
da embolia pulmonar. Por ser não invasivo e não 
utilizar contraste, o Doppler Venoso pode ser re-
alizado na beira do leito, acelerando o início do 
tratamento medicamentoso.

A profilaxia medicamentosa com heparina cons-
titui o tratamento de escolha para os pacientes do 
grupo de risco para a Covid-19. Se houver trombo-
se venosa ou embolia pulmonar confirmadas por 
exame de imagem, a dose da heparina deve ser 
ajustada pelo cirurgião vascular. No caso de dúvi-
das, sintomas típicos ou suspeita de trombose ou 
embolia pulmonar, procure seu cirurgião vascular.

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

Covid-19 aumenta risco 
de embolia pulmonar

Divulgação
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Dados indicam que curva da 
Covid começa entrar em queda

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta quar-
ta-feira (12) um balanço dos 
casos de síndromes gripais, 
notificações e casos confirma-
dos por Covid-19. Os números 
apontam o início de uma pos-
sível queda na curva da doença 
na última semana.

Os atendimentos por sín-
drome gripal realizados nas 
unidades respiratórias do mu-
nicípio apontaram o pico entre 
as semanas 29 e 31 (13 de 
julho até 2 de agosto), quando 
na semana 30, as unidades 
registraram o maior número de 
atendimentos até o momento: 
4.154.

Já na semana seguinte fo-
ram atendidos 4.073 pacientes 
e na semana 32, registraram-se 
2.938 atendimentos, um redu-
ção de  1.135 pacientes.

“Foi uma queda significativa. 
Por isso, na semana passada 
nós dissemos que havia o indi-
cativo de que estava havendo 
uma diminuição do número de 
casos. Devemos lembrar que 
é o atendimento realizado na 
Atenção Básica que vai deter-
minar o número de pacientes 
graves, internações e mortes”, 
afirmou o secretário de saúde 
Aldenis Borim.

As notificações para casos 
suspeitos de coronavírus tam-
bém apontam uma diminuição 
na semana passada. Da se-
mana 31, que registrou 7.105 
notificações, para a 32, que 
com 5.211 notificações, houve 
uma queda de 1.894 casos.

De acordo como secretário, 

o número de notificações da Se-
mana 32 ainda pode aumentar, 
mas também indica que está 
ocorrendo uma diminuição do 
número de casos.

Em relação aos casos efe-
tivamente confirmados, Rio 
Preto apresentou uma queda de 
2.022 casos na semana retra-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

sada para 1.286 para a semana 
passada. “A Semana 32 ainda 
deve contabilizar mais casos 
porque alguns exames estão re-
tidos. Todos esses dados levam 
a uma projeção de diminuição 
de casos em São José do Rio 
Preto”, afirmou o secretário.

Nesta semana (33), foram 

registrados 896 casos de Co-
vid-19 entre sábado (9) e esta 
quarta-feira (12). O número de 
internações cresceu também 
nos últimos dias, saltando 343 
pacientes com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG) no 
dia 5 de agosto para 393 neste 
dia 12.

Arte: Divulgação

O Hospital de Base infor-
mou nesta quarta-feira (12) 
que recebeu o comunicado 
do Governo do Estado de São 

HB avisa que terá mais 
20 leitos em 5 dias

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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HB vai ampliar leitos para Covid até o dia 17; serão 20 novas vagas

Paulo para a ampliação de mais 
20 leitos de UTI para Covid-19. 
O processo será gradativo devi-
do a infraestrutura necessária 
para o funcionamento destes, 
como a contratação de funcio-
nários, equipamentos e demais 

insumos. A previsão é de que 
todos estejam disponíveis até 
o dia 17 de agosto.

Com o aumento, o HB con-
tará com 137 de leitos de UTI 
no total, com alguns já em fun-
cionamento. Essa ampliação 

permitiu expandir a capacidade 
de atendimento, que poderia 
ter atingido 100% de ocupação 
nesta terça-feira (11). Segundo 
o boletim diário divulgado pela 
entidade são 245 pacientes 
internados com coronavírus, 
sendo 127 na enfermaria (70% 
da capacidade) e 118 na UTI 
(86% de ocupação). O Hospital 
também registrou 15 altas na 
terça-feira e nenhum óbito foi 
registrado.

No Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) são seis 
pacientes internados, sendo 
quatro na enfermaria e dois 
na UTI. No total a Funfarme já 
atendeu 1.092 casos confir-
mados de Covdi-19. Os muni-
cípios com maiores números 
de internações desde o início 
da pandemia são: Rio Preto 
(366), Mirassol (87), Guapiaçu 
(59), Tanabi (46) e José Boni-
fácio (39).

Santa Casa - Outro hospital 
na cidade com número alto de 
internações é a Santa Casa. 
São 89 pacientes internados 
entre casos suspeitos e con-
firmados. Destes, 35 estão 
na UTI e 54 na enfermaria. 
Segundo a instituição, 15 
pacientes com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG) 
aguardam o resultado do teste 
para Covid-19.

Sai segunda lista de convocados das Etecs

Os candidatos que se ins-
creveram no processo seletivo 
das Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) podem conferir a 
segunda lista dos convocados 
para os  cursos técnicos (pre-
senciais, semipresenciais e 
online) e de especialização 
técnica, no site da unidade 
onde desejam estudar. A rela-

ção para a segunda chamada 
na modalidade EaD online 
também estará disponível no 
portal do Grupo de Estudo de 
Educação a Distância (Geead) 
do Centro Paula Souza (CPS).

Os convocados devem fazer 
a matrícula online nesta quinta 
e sexta-feira (13 e 14 de agos-
to), desde que não seja feriado 
municipal na cidade onde a 
Etec está localizada.

Neste semestre, a mudança 
no processo seletivo se fez ne-
cessária para atender ao distan-
ciamento social, recomendado 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo e autoridades sanitárias.

Veja  etapas:

14 de agosto – Divulgação 
dos convocados para matrícula 
dos cursos técnicos de Canto, 

Dança, Regência e Teatro;

17 de agosto – Matrícula 
da primeira lista de convoca-
ção dos cursos técnicos de 
Canto, Dança, Regência e 
Teatro.

Se as vagas não forem 
preenchidas após a segunda 
chamada, outras listas pode-
rão ser divulgadas nos sites 
das Etecs.

Da REDAÇÃO
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 Toledo

NUM PAÍS CORRUPTO COMO O BRASIL, A ÚNICA COISA QUE NÃO CORRE RISCO 
DE MORTE É O DINHEIRO VIVO. Sorria, beba muita água e seja feliz!BENEDITO DELSIN, médi-

co, ganhou idade nova ontem, 
ao lado da família, no aconche-
go de sua residência no Con-
domínio Cedrus. Parabéns!  
Alessandro Caran também foi 
aniversariante de ontem.  

OUTUBRO é mês de ani-
versário de ACIRP, que se 
firmou como a porta voz de 
quem produz, com cerca de 4 
mil associados e chegando ao 
seu centenário. São 100 anos 
representando o setor produti-
vo, com participação ativa no 
desenvolvimento econômico e 
social de Rio Preto.

A BONITA MARIA Teresa 
(Tete), fi lha do médico Clever-
son Davila e Karina Bigatão 
Franco Davila, assumiu seus 
21 anos ontem. A aniversa-
riante está cursando moda 
na FAAP em São Paulo. Pa-
rabéns!

O CANTOR ZÉ NETO, que 
faz dupla sertaneja com Cris-
tiano, manda avisar que nesta 
quinta-feira, dia 13 agosto, a 
partir das 19 horas, ao vivo 
pelo Youtube, acontecerá a 
“Live 100% do Bem”, em prol 
ao Lar de Idosos da cidade 
de Guapiaçu. Haverá sorteios 
de vários brindes e muitas 
surpresas, além do show com 
Marcelo de Lucca.   

HOLT PLACE. Neste mês 
de agosto, a Hugo Engenha-
ria coloca o Holt Place, seu 
mais novo produto de alto 
padrão, ofi cialmente em fase 
de lançamento.  Projetado 
por profissionais renomados 
para ocupar um importante 
vazio urbano rio-pretense na 
Avenida Romeu Strazzi, o em-
preendimento é descrito como 
moderno e sofi sticado por seus 
arquitetos. Extremamente bem 
localizado, no coração da área 
nobre da cidade. O edifício de 
alto padrão com torre única de 
21 andares.

IZA URBINATI foi muito 
cumprimentada pela legião de 
amigos e familiares, ontem, 
quando ganhou idade nova.

ESTÃO ABERTAS as ins-
crições para o projeto “Cianó-
tipo – Azul da cor do mar”, da 
fotógrafa Cacá Romani, con-
templado pelo Prêmio Nelson 
Seixas 2020. São oito vagas 
destinadas às escolas da Rede 
Pública de Ensino de Rio Preto, 
que farão as inscrições pelo 
mail cursos@jorgeetecheber.
com.br.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Outra Novidade
A outra novidade é o Espaço 
Un imed #CuidarDeVocê, 
instalado no primeiro piso do 
Plaza Avenida Shopping. Nesta 
unidade, que será inaugurada 
no dia 17 de agosto, estarão 
disponíveis Atenção Integral e 
Primária à Saúde (AIS); Saúde 
Ocupacional Unimed (Unimed 
SOU); Unidade de Vacinação 
Adul to e Infant i l  (aberta 
também à toda população) e 
Medicina Preventiva.

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Larissa Garcia Viana em close 
especial. Amanhã seu papai 

Sidmar Viana, ao lado de Eurides, 
comemora 63 anos de vida

DiáriodoBob
Quem é o Cara? Ou seria a Cara? Com acertos e acordos 

para disputar a mais  uma reeleição a prefeito, Edinho Araújo, 
começa a conversar a partir da semana que vem, com os parti-
dos e candidatos pra definir apoiadores e o vice preferível, isto 
é, quem terá a expectativa de sentar na cadeira mais cobiçada 
(atualmente) na política municipal. Ganhar sem disputar (?) 
o direito a exercer o cargo na falta do chefe do executivo. Só 
pra lembrar. Edinho foi o primeiro prefeito reeleito da história 
de Rio Preto e governou entre 2001 e 2008. Reeleito outra vez 
em 2017, disputa agora em 2020 outra reeleição e, se vencer, 
completará em 2024 (16 anos como prefeito). Com 4 mandatos 
e, segundo a história, se o colunista fez as contas direitinho, 
se vencer em novembro,  será o prefeito com mais tempo 
de mandato desde a fundação do município em 19 de março 
de 1852 por João Bernardino de Seixas Ribeiro (considerado o 
fundador da cidade). Apaixonado pela política, mesmo que 
ganhe, será difícil prever se Edinho vai parar ou continuar na 
vida pública. Ha quem diga que o filho do Sr. Emídio  e Dona 
Gabriela, com apenas 71 anos, tentaria ainda, para medir o seu 
poderio político, chegar ao Senado. Ao mestre com carinho. 
Dr. Eudes Quintino de Oliveira Jr. está tornando público o seu 
desligamento da Reitoria da UNORP, numa decisão consensual 
entre as partes. Dr. Eudes, apresentou sua carta expressando a 
sua gratidão aos diretores, professores e funcionários do Centro  
Universitário que, em 2022, comemora o seu Jubileu de Ouro, 
uma vez que foi fundado em 1972, pelos irmãos Cezar e Luiz 
Carlos Casseb. A UNIMED é única a abater ainda nos próximos 
dias 30% do valor do plano de saúde com carência ZERO, em 
consultas, exames básicos e urgência para as famílias que se 
associarem. Mas, não se fala em tratamentos mais complexos. 
Igualdade e legalidade. Globo não terá exclusividade para 
transmitir jogos do Brasileirão. Por conta da MP 984/20 cabe 
ao clube mandante da partida o direito exclusivo de arena, e 
não mais aos participantes de forma conjunta. Cor do inferno. 
O velho ranzinza está achando que o período de quarentena e 
isolamento acabou e só ele não foi avisado. É que tem tanta 
gente na rua andando para lá e para cá sem máscara e sem 
álcool gel que até parece que não estamos mais em tempos 
de pandemia. Depois, não reclamem as atitudes do prefeito. 
Olha o lockdown. Ponto e basta!    

Traçado Final
A Rumo apresentou o traçado final do Contorno Ferroviário em 
Rio Preto que terá 52 quilômetros e as obras serão iniciadas no 
primeiro trimestre de 2023 com previsão de conclusão no 1º 
trimestre de 2026. A concessionária da malha paulista, garante 
que em 3 anos deverá entregar a obra com 25 obras de arte, 
sendo 20 viadutos ferroviários e cinco pontes.

Viver Bem
O Espaço Viver Bem, localizado na 
avenida Clóvis Oger 900 está em 
funcionamento desde o dia 3 de agosto 
com: Fisioterapia Ambulatorial (adulta 
e infantil); Núcleo de Atendimento 
Multidisciplinar (NAM): Psicologia, 
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e 
Nutrição; Medicina Preventiva; Unimed 
Lar; Telemonitoramento; Beabá Bebê 
e Parto Adequado.

Familia do Bem
A Ovos Mantiqueira e a família Abilio 
Diniz intensificaram a doação de 
ovos para 1 milhão de famílias. As 
doações começaram em abril com a 
entrega de 1,3 milhão de ovos para 
mais de cem mil famílias, e agora 
chegarão à marca de 12 milhões 
de ovos distribuídos. Os ovos serão 
distribuídos nos estados do RJ e SP 
nos próximos meses, incluindo nossa 
cidade São José do Rio Preto, onde 
serão entregues 14 mil ovos pela ONG 
Gerando Falcões.

Elma Eneida Bassan 
Mendes, vovó-coruja, 

paparica o netinho 
Vicente. Lindooooo  

Novos Prédios
O  p r e s i den t e  do  Conse l ho  de 
Administração da Unimed Rio Preto, 
Helencar Ignácio, avisa que a Unimed 
Rio Preto inaugura dois novos locais 
com serviços exclusivos para beneficiário 
em Rio Preto. Os prédios irão reunir 
atividades que vão desde fisioterapia 
ambulatorial e medicina preventiva, 
até atendimentos de psicologia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia, entre 
outros. Destinados ao atendimento de 
aproximadamente 260 mil clientes, 
os novos prédios irão contribuir para 
a readequação de fluxo de pacientes 
em outros locais, como o Complexo de 
Saúde Unimed, que terá  novos espaços 
e melhorias em serviços como o Pronto 
Atendimento Adulto e Infantil.

Preparativos
Um Comitê Organizador com 
diretores da entidade, sob 
a liderança do party planner 
Wander Ferreira Junior, deve 
este ano na festa da ACIRP 
mostrar a história da entidade 
aos convidados, ev i tando 
aglomeração em cumprimento 
as regras contra o coronavírus. 
A ação que está apenas 
começando deve ganhar corpo 
e, muito em breve, as novidades 
surgirão por aqui.
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIEN-
TE

DELIBERAÇÃO COMDEMA Nº. 010/2020 de 11/08/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2020

 Dispõe sobre critérios para realização de reuniões ordiná-
rias e extraordinárias durante estado de calamidade pública

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Muni-
cipal nº 6.615 de 02 de junho de 1997 e posteriores altera-
ções, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, 
e
 Considerando que a situação de pandemia pelo COVID-19 
resultou na edição de uma série de medidas de enfrenta-
mento pelo poder público federal, dos estados e municípios, 
inclusive com a decretação de estado de calamidade públi-
ca, conforme Decretos Estaduais n. 64.879 de 20/03/2020 
e 64.967 de 08/05/2020 e Decreto Municipal 18.571 de 
24/03/2020, e
Considerando a necessidade de estabelecer critérios para a 
realização de reuniões não presenciais no âmbito do CON-
SELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE,
DECRETA
Art. 1º - As reuniões ordinárias e extraordinárias nas instân-
cias consultivas e deliberativas deverão ocorrer de forma 
virtual até 31 de dezembro do corrente ano, respeitando o 
prazo legal e os procedimentos de convocação.
Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
aprovação pelo Comdema.
São José do Rio Preto-SP, 11 de agosto de 2020. 
               Gabriela Atique Fernandes                                   
Carla Regina Zoccal Alves
                 Presidente do COMDEMA                             Se-
cretária Executiva do COMDEMA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E RE-
PRESENTACAO LTDA EPP
EMPENHO 12902/20
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHO 12123/20
CONTRATADA: LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 13187/20
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTIFICA S/A
EMPENHO 12428/20
CONTRATADA: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS 
EM GERAL LTDA EPP
EMPENHO 12998/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: JRT INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 11565/20 E 11568/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da con-
tratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES 
EIRELI EPP
EMPENHO 13345/20
CONTRATADA: FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE EIRELI EPP
EMPENHO 12903/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A

EMPENHOS 12914/00, 12915/20 E 12993/20
CONTRATADA: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 13247/20
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
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 5955/20
Considerando a reclamação recebida, quanto a não con-
formidade e qualidade do item CÓD. 42003. Considerando 
previsão contratual na Cláusula Segunda, Itens 2.3, 2.3.1 
e 2.7, do contrato em epígrafe. Fica a empresa notifi cada a 
SUBSTITUIR no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, 640 unidades do item referente 
ao Lote 2668. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem 
como a suspensão do direito de licitar e contratar com esta 
administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS - DADM
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 23/18; Contrato: COC/0004/19
Contratada: Conhidro Construção Eireli EPP
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS. 
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 140/19; Contrato: PRE/0208/19
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
De acordo com a cláus. 6.5 do instrumento contratual, fi ca 
reajustado o valor atual do contrato supramencionado em 
aproximadamente 2,60479%, correspondente ao IPC-SP 
(FIPE) apurado no período de Mai/19 a Abr/20. SMTTS. 
Amaury Hernandes
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 580/19; Contrato: PRE/0458/19
Contratada: Essenza Segurança Patrimonial Eireli
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 16,0015% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 445/18; Contrato: PRE/0150/18
Contratada: Carlos Alexandre Trigilio Gomes Me
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 7,6923% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 11/19; Contrato: TOP/0026/19
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
De acordo com a cláus. 4.3 do instrumento contratual, fi ca 
reajustado o valor sob saldo do contrato supramencionado 
em aproximadamente 2,39904%, correspondente ao IPCA-I-
BGE apurado no período de Mai/19 a Abr/20. SME. Sueli P. 
A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2020
ATA Nº 0601/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de informática – Valor 
Unitário – Item 04 – R$9.447,99 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2020
ATA Nº 0602/20
CONTRATADA: GENESIS DOS SANTOS MACHADO ME
OBJETO: Fornecimento de bolsas destinadas aos agentes 
de saúde – Valor Unitário – Item 01 – R$19,50 - SMS – Pra-
zo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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° 290/2020, PROCESSO 12.599/2020, objetivando 
a contratação de empresa de na prestação de serviços de 
impressão(outsourcing) com fornecimento de equipamentos, 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com 
substituição de peças, componentes e materiais utilizados 
na manutenção e fornecimento de insumos , exceto papel 
– Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 26/08/2020, 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° 297/2020, PROCESSO 12.665/2020, objetivando 
a aquisição de adubo para adubação de solo no centro 
de produção e transferência de tecnologia agropecuária, 
projeto agrícola – Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 27/08/2020, 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° 293/2020, PROCESSO 12.598/2020, objetivando 
registro de preços para aquisição de Tvs Led e suportes 
para Tv. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 26/08/2020, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 249/2020 – Processo n.º 
12207/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais 
elétricos em atendimento às unidades escolares. Secretaria 
municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line 
com inicio dia 29/07/2020, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras: A. C. LOPES ELÉTRICA 
ME (itens 14, 17, 18, 26, 32, 37, 38, 57 e 69); ADRIANA 
LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME(itens 50, 58 e 
59); CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES (itens 1, 42, 43, 44, 
60, 61, 62, 79, 81, 85); ELETRO AREA DIST. MOTORES, 
BOMBAS E MATERIAL ELÉTRICO EIRELI ( itens 5, 6, 7, 
49, 65, 68, 70, 71); INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME 
( itens 2, 3, 4, 11, 20, 22, 35, 36, 39, 40, 41, 47, 48, 55, 80); 
KING LED ELETRO ELETRÔNICA EIRELI EPP( itens 75 e 
76); R.D. VELANI ELÉTRICA ME (itens 23, 24, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 34, 45, 46, 56, 63, 64, 72, 73, 74, 82, 83, 86) e 
VERA LUCIA DA SILVA itens 51 e 54. Os itens 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 19, 21, 25, 52, 53, 66, 67, 77, 78 e 84 foram fra-
cassados. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
–   Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia A Costa - Se-
cretária Municipal de Educação.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB,  torna público aos interessados a 
abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM,  objetivan-
do  a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS DE USO 
DA EMURB Data de abertura do processamento do Pregão: 
27/08/2020 às 09:00hs, na sede da EMURB, situada na 
Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 2150, Jardim 
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Mona, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo.
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2020.

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

EXTRATO DO CONTRATO DE DISPENSA Nº 013/2020
CONTRATANTE: EMURB - Empresa Municipal de Urbanis-
mo de São José do Rio Preto
CONTRATADA: Empro Tecnologia e Informação.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação – TIC e correlatos, “POR 
DEMANDA”, que contemple aplicativos específi cos e custo-
mizados, em ambiente integrado e serviços correlatos.
VALOR GLOBAL: R$ 452.137,06 (Quatrocentos e cinquenta 
e dois mil e cento e trinta e sete reais e seis centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será de 06 (seis) meses.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O pagamento do valor de-
vido à CONTRATADA, será atendido com recursos dotados 
no orçamento da CONTRATANTE para o período compreen-
dido no contrato.
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 28, § 3º, Inciso I da Lei 
nº13.303/2016 e art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 01 de agosto de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano 
Diretor Presidente

DECRETO Nº 18.664
DE 12 DE AGOSTO DE 2020.

Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de 
novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.150.000,00 
(um milhão, cento e cinquenta mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 436 R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.02 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 440 R$ 750.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 337 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.950.000,00 
(seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais), para refor-
ço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 206 R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 429 R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.51.01 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 376 R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.3390.32.01 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 423 R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652 R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360 R$ 5.100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VII – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 195 R$ 450.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente

Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 6.500.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
ra do défi cit atuarial do rpps
II – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 200.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 190 R$ 250.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.665
DE 12 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o Decreto nº 10.257, de 07 de julho de 1999.
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 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º O § 1º do artigo 1º do Decreto nº 10.257, de 07 de 
julho de 1999, passa a vigorar alterado com a seguinte 
redação:
“Art. 1º ...
§ 1º Os valores da verba referida no caput deste artigo serão 
depositados diretamente pelo contribuinte em conta bancária 
específi ca em nome da Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto.” (NR)
Art. 2º O artigo 2º do Decreto nº 10.257, de 07 de julho de 
1999, passa vigorar com os §§ 1º, 2º 3º revogados e acresci-
do do parágrafo único com a seguinte redação:
“Art. 2º ...
Parágrafo único. Para fi ns de aplicação deste artigo será 
atribuída a cada advogado quota parte igualitária mensal 
respeitado o teto remuneratório conforme decisão do STF na 
ADI 6053.” (NR)
Art. 3º. O valor da quota parte igualitária mensal será lança-
do no holerite e aplicado redutor para limitar ao teto remu-
neratório aplicável aos Procuradores Municipais, de acordo 
com o inciso XI, do art. 37 da CF e conforme defi nido pelo 
STF, no RE 663696 R6/M6 de repercussão geral.
§ 1º Fica fi xado o período do dia 20 de um mês até o dia 20 
do mês subsequente, para apurar o quanto arrecadado a 
título de sucumbência.
§ 2º O valor total arrecadado nesse período será dividido em 
partes iguais entre todos os Procuradores.
§ 3º A Secretaria da Fazenda informará à Secretaria de 
Administração o valor total arrecadado no período para que 
essa operacionalize o pagamento no holerite, obedecendo 
o teto remuneratório na somatória dos vencimentos mais a 
verba de sucumbência.
Art. 4º Os valores decorrentes de parcelamento que ainda 
ingressarem na conta da APAM – Associação dos Procura-
dores da Administração Municipal deverão ser restituídos à 
Fazenda Pública, na conta específi ca da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto, até o dia 20 de cada mês para 
fi ns de pagamento e controle do teto remuneratório.
Art. 5º Fica revogado o artigo 3º do Decreto nº 10.257, de 07 
de julho de 1999.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de agosto de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.585
DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “José Toscano Martins” a Rua Projetada 07 do 
Polo Joalheiro, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Toscano Martins” a Rua 
Projetada 07 do Polo Joalheiro, na cidade de São José do 
Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.018/2020
Projeto de Lei nº 230/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.586
DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Caldeu Domingos Sebben” a Rua Projetada 06 
do Polo Joalheiro, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Caldeu Domingos Sebben” a 

Rua Projetada 06 do Polo Joalheiro, na cidade de São José 
do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.019/2020
Projeto de Lei nº 231/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 43/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 113/2019 – PROCESSO SeMAE 
nº 142/2019
Contratada: LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELLI EPP.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 31.08.2020. Data da 
autorização: 11.08.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 99/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 25/2020
Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 08.09.2020. Data da 
autorização: 11.08.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 093/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 21/2020 – PROCESSO 33/2020
Contratada: WAGNER FELLIPE COSTA E SILVA ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 17.08.2020. 
Data da autorização: 11.08.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
40/2020 – PROCESSO SICOM 3185/2020
Objeto: Aquisição de 60.000 kg de solução aquosa de Orto-
polifosfato de sódio para uso no processo de tratamento de 
água da Estação de Tratamento de Água - ETA.
Fica designado o dia 20.08.2020, 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, 12.08.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
S. J. Rio Preto 12.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – DAFT 

EDITAL Nº 064/2020 
TERMO DE ENCERRAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - Nº 20/2020 IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) 
INVESTIR IMOVEIS EMPREENDIMENTOS Sujeito 

Passivo: 
IMOBILIARIOS LTDA 

 Inscrição Municipal: 1406220 
R DO SEMINÁRIO, 1970 - NOSSA SENHORA DA PAZ 

Endereço: 
- VILA 

 CNPJ/CPF: 09.011.424/0001-26 
 Mandado nº: 84/2018 

Período de fiscalização: 01/01/2014 a 31/12/2016 
Em 04/08/2020, no exercício legal de minha atribuição, devidamente autorizado, encerrei a 
fiscalização da empresa supramencionada, que abrangeu o período especificado. 
Em razão das irregularidades apuradas, foi(ram) lavrado(s) o(s) AUTO(S) DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA n°: 
0 auto(s) de infração de obrigação principal. 
1 auto(s) de infração de obrigação acessória. 
     0 auto(s) de infração (Demais AIIMs). 
     0 auto(s) de Infração e Notificação Fiscal. 
 Demonstrativo Geral - auto(s) de infração e imposição de multa (AIIM) 

 Obrigação Principal Obrigação Acessória 

Nº do Auto Valor do Auto (R$) Nº do Auto Valor do Auto (R$) 

- - 037-OA/2019 R$ 4.270,00 

Total R$ 0,00 Total R$ 4.270,00 

  

Demais AIIMs Ainf 

Nº do Auto Valor do Auto (R$) Nº do Auto Valor do Auto (R$) 

- - - - 

Total R$ 0,00 Total R$ 0,00 

  
Valor total dos AIIM's R$ 4.270,00 
Notas Fiscais/Documentos conferidos: Notas 
Fiscais/Documentos inutilizados: - 
 OBS: Sem prejuízo do disposto no artigo 149 do CTN, as autuações poderão ser refeitas caso 
surjam fatos novos que modifiquem a realidade encontrada. 

 
INVESTIR IMOVEIS EMPREENDIMENTOS 

Sujeito Passivo: 
IMOBILIARIOS LTDA 

 Inscrição Municipal: 1406220 
R DO SEMINÁRIO, 1970 - NOSSA SENHORA DA PAZ 

Endereço: 
- VILA 

 CNPJ/CPF: 09.011.424/0001-26 
 Mandado nº: 84/2018 

Período de fiscalização: 01/01/2014 a 31/12/2016 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 

2020. 
JOSE HENRIQUE GERALDES MARIANI 
AUDITOR-FISCAL - IFT/DAFT/SEMFAZ 

Ciência em  ____ / ____ / _______ 

Assinatura: 

Nome: 

RG/CPF: 

21689097-4/SSP-SP 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
13 de agosto de 2020

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa 

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 020/2020 
Imobiliária Tebar S/S Ltda 2020181827 
Rafael Luis Coelho 2020182342 
3C Empreendimentos Imobiliários Ltda 202037784 
Esio Glacy de Oliveira 2020166525 
F2SB Marketing Ltda EPP 2020141636 
  

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2020. 
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA 

Chefe do Departamento de Dívida Ativa 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

AKEMI PATRICIA SASAKI & CIA LTDA ME 01816/17 2017000252330 AIF-S-H 000008 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 01507/17 2017000194687 AIF-S-D 000034 
CASA DE SAUDE SANTA HELENA LTDA 00578/18 2018000110554 AIF-P-A 000088 
MEU CANTINHO CASA DE REPOUSO LTDA 
ME 02702/17 2017000379102 AIF-S-H 00009 

OCTAVIO AUGUSTO LOURENÇO LUZ 00613/18 2018000087365 AIF-S-F 000034 
PACHECO E MAZONI LTDA ME 00227/17 2017000025060 AIF-I-E 628 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

AKEMI PATRICIA SASAKI & CIA 
LTDA ME 01816/17 180 UFESP AIP-S-H 000125 

CASA DE REPOUSO VIVER 
BEM LTDA 01507/17 480 UFESP AIP-S-D 000098 

CASA DE SAUDE SANTA 
HELENA LTDA 00578/18 120 UFESP AIP-S-D 000097 

INSTITUTO ESPIRITUAL 
MENTES LIVRES 01860/17 120 UFESP AIP-S-D 000100 

MEU CANTINHO CASA DE 
REPOUSO LTDA ME 02702/17 1440 UFESP AIP-S-H 000126 

OCTAVIO AUGUSTO 
LOURENÇO LUZ 00613/18 120 UFESP AIP-S-F 000027 

PACHECO E MAZONI LTDA ME 00227/17 70 UFESP AIP-S-H 000124 

PACHECO E MAZONI LTDA ME 01516/17 240 UFESP AIP-S-D 000099 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

FUNDAÇÃO FACULDADE 
REGIONAL DE MEDICINA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

01076/16 
R$ 3.313,20 (TRES MIL, 

TREZENTOS E TREZE REAIS E 
VINTE CENTAVOS) 

NRM-S-H 000051 

São José do Rio Preto, 13 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 
 
 
 
 
 
 
 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMCOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 012/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 012/2020, do tipo “menor preço glo-
bal”. Objeto: Registro de Preços para realização de exames 
laboratoriais, para atender as necessidades do Município de 
Bady Bassitt/SP. Sessão: 10h00 do dia 26/08/2020, na sede 
da Prefeitura, na Rua Camilo de Moraes, 475. Edital com-
pleto e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 12 de agosto de 2020. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMUNI-
DADE   SO POR HOJE

A Diretoria da COMUNIDADE SO POR HOJE, por sua pre-
sidente, convoca os Associados quites com suas obrigações 
sociais, a participar da Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 18 de Agosto de 2020, às 18:00 horas, na 
sua sede social localizada nesta cidade e Município de S.J. 
do Rio Preto, à Rua Brás Repiso Nabas, n 262, sala n 01, 
Vila Romana, que consistirá da pauta abaixo:

 1º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0001-32 
MATRIZ; 
 2º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0004-85 
FILIAL;
 3º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0012-95 
FILIAL;  
 4º Alteração do Artigo 1 do Estatuto Social;
 
 
Não havendo quórum no horário designado, fi cam convo-
cados para a Assembléia, com qualquer número de   asso-
ciados, após 30 minutos do inicio da primeira convocação, 
conforme Art. 15° e seu parágrafo único.

São José do Rio Preto, 13 de agosto de 2020

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Aviso de Licitação 

Objeto:  A  presente  licitação  destina-se  a  escolha  da  melhor  proposta  para  a
contratação  de  prestação  de  serviços  técnicos  profissionais  especializados  de
assessoria e consultoria nas áreas Orçamentária, Contábil, Financeira e demais
orientações para o cumprimento das exigências legais. 

Endereço:  Travessa  Paulo  Laurito,  49,  Vila  Maria,  São  José  do  Rio  Preto  -  SP
Telefone: (17) 3216-5655 

Data limite para entrega dos envelopes: Dia 03/09/2020 até as 10:00 hs.

Data sessão pública de abertura dos envelopes: Dia 03/09/2020 às 10:15 hs.

MODALIDADE: CARTA CONVITE nº 001/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2020 

Observações: O Edital estará disponível no endereço: https://www.riopreto.sp.gov.br/emcop/ 

São José do Rio Preto/SP, 12 de agosto de 2020.

MARCELO ARAUJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações - EMCOP

EMCOP – EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES
   Rua Travessa Paulo Laurito, nº 49 – Vila Maria - Fone: (17) 3216-5655 - CEP 15025-410 - São José do Rio Preto - SP
CNPJ. 51.837.524/0001-72         –       Inscrição Estadual 647.087.446.117         –       e-mail: emcop@riopreto.sp.gov.br

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 26ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
11 de agosto de 2020.

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
01. 973/20: de congratulações com a OLIVA PASTÉIS, 
pelos excelentes serviços prestados aos seus clientes e ami-
gos e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade;
02. 977/20: de congratulações com a JOYCE CABELE-
REIRA, pelos excelentes serviços prestados as suas clientes 
e amigas e que muito agrega para o crescimento da nossa 
cidade;
03. 979/20: de congratulações com a GONÇALVES 
ODONTOLOGIA, pelos excelentes serviços prestados aos 
seus clientes e amigos na pessoa da Dra. Janaina Macedo 
Leite Gonçalves e que muito agrega para o crescimento da 
nossa cidade;
04. 982/20: de congratulações com o ATELIÊ UNHAS 
DE RAINHA, pelos excelentes serviços prestados as suas 
clientes e amigas representado na pessoa da Lucia Almeida 
e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade;

Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior 
05. 951/20: para que intensifi que o Policiamento Osten-
sivo nos bairros Ary Attab II e no J. Macedo;

Ver. Jean Dornelas
06. 965/20: de congratulações com a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Ministério De Madureira pelo 2º ani-
versário de fundação deste ministério em São José do Rio 
Preto/SP;
07. 966/20: de congratulações com a Igreja Evangélica 
do Evangelho Quadrangular pelo 11º aniversário de funda-
ção deste ministério em São José do Rio Preto/SP;
08. 975/20: de congratulações com Romildo Sant´Anna, 
crítico de arte, jornalista e membro da Academia Rio preten-
se de Letras e Cultura de São José do Rio Preto, pelo artigo 
“Professor Vizotto”, veiculado no Jornal Diário da Região em 
09 de agosto de 2020;
09. 976/20: de congratulações à empresa Dornelas 
Motos, em especial na pessoa de seus proprietários Leila e 
Vinicius, pela inauguração da empresa, em 29 julho de 2020, 
em nossa cidade;
10. 981/20: de congratulações com o Senador Álvaro 
Dias, pelo Projeto de Lei já aprovado, que prevê juros de, no 
máximo, 30% ao ano para todas as operações do cartão de 
crédito durante a pandemia do novo coronavírus;

Ver.ª Márcia Caldas
11. 949/20: de congratulações ao Hospital de Base, 
ao Hospital da Criança e à mantenedora FUNFARME, pela 
obtenção pela segunda vez do “Selo Doar”, concedido pelo 
instituto DOAR;

Ver. Paulo Pauléra 
12. 947/20: de congratulação a Domingos Miguel Can-
teras Scarillo em comemoração à sua aposentadoria no ano 
de 2020;
13. 948/20: de congratulação a Ed Marcielo de Jesus 
em comemoração à sua aposentadoria no ano de 2020;
14. 969/20: de congratulação com o estabelecimento 
Posto Porcino que completa 40 anos de Tradição e qualida-
de em São José do Rio Preto – SP;
15. 970/20: de congratulação com a artista plástica Nor-
ma Vilar pela exposição “Geradores de Arte” na cidade de 
São José do Rio Preto – SP;
16. 971//20: de congratulações com a fotógrafa e jorna-
lista Eloisa Mattos pela realização da 10° Edição da Exposi-
ção Fotográfi ca “Pais e Filhos Em Foco”;
17. 972/20: de congratulação com o estabelecimento 
Comitiva Máquinas e EPI’s que completa 11 anos de tradição 
e qualidade em São José do Rio Preto – SP;

Ver. Renato Pupo de Paula 
18. 946/20: de congratulações com todos os advogados, 
pelo Dia do Advogado, comemorado anualmente em 11 de 
agosto;
19. 964/20: de congratulações com o projeto Ninho do 
Bebê;

Ver. Zé da Academia 
20. 967/20: de congratulação com a empresa BAO Gráfi -
ca pelos excelentes serviços prestados em 31 anos de pleno 
funcionamento; 
21.968/20: de congratulação com a empresa Sacolão Bita 
Frutas pelos excelentes serviços prestados em 19 anos de 
pleno funcionamento.

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

1. EDISON MARCHINI e CAMILA PEREZ DA SILVA, 
sendo ELE fi lho de OSVALDO ANTONIO MARCHINI e de 
NUNCIA MARIA DE JESUS MARCHINI e ELA fi lha de ADE-
MIR FERREIRA DA SILVA e de LUCIENE PEREZ DA SILVA;

2. VICTORIA GOMES COSTA e ELLEN GOMES VA-
RINI, sendo Victoria fi lha de MARIA DAS GRAÇAS GOMES 
COSTA e Ellen fi lha de LUIZ CARLOS VARINI e de IVETE 
NAZARIO GOMES;

3. LUIZ CARLOS VARINI e IVETE NÁZARIO GOMES, 
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sendo ELE fi lho de DEZIDERIO VARINI NETO e de MATIL-
DE SILVERIO VARINI e ELA fi lha de FRANCISCO NÁZARIO 
GOMES e de MARIA FERREIRA GOMES;

4. SAMUEL LEONARDO RODRIGUES e JATINIELY 
VANESSA MARIA DA SILVA, sendo ELE fi lho de SANDRA 
APARECIDA RODRIGUES e ELA fi lha de REGIANE MARIA 
DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/08/2020.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

FELIPE DE MOURA CORRÊA e DANIELA FERRACINI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, psicologo, solteiro, nascido 
em Rio de Janeiro, RJ, no dia 23 de fevereiro de 1979, resi-
dente e domiciliado a Antonio Olimpio, Nº 675, Vila Sinibaldi, 
São José do Rio Preto, SP, fi lho de RONALDO CORRÊA e 
de VERA MAURA DE MOURA CORRÊA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, do lar, divorciada, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 08 de março de 1985, residente e do-
miciliada a Antonio Olimpio, Nº 675, Vila Sinibaldi, São José 
do Rio Preto, SP, fi lha de MOACIR FERRACINI e de MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS FERRACINI. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

WALTER COLACINO JUNIOR e MARIA CRISTINA PE-
RUSSI. Ele, de nacionalidade brasileira, delegado de policia 
aposentado, divorciado, nascido em Penápolis, SP, no dia 
13 de setembro de 1960, fi lho de WALTER COLACINO e 
de MARIA APARECIDA COLNAGHI COLACINO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, podologa, divorciada, nascida em 
Palestina, SP, no dia 26 de novembro de 1970, fi lha de 
JOÃO PERUSSI e de ILIZIA NOGUEIRA PERUSSI. 

MIKHAIL RODRIGO DOS REIS e MARIANA PRATA 
GALLO. Ele, de nacionalidade brasileira, servidor público 
municipal, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 
de agosto de 1983, fi lho de CARLOS ALBERTO DOS REIS 
e de SUELI HELENA DA SILVA REIS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, psicologa, solteira, nascida em Uberaba, MG, no 
dia 17 de abril de 1988, fi lha de ERNESTO GALLO NETO e 
de MÔNICA PRATA DOS SANTOS GALLO. 

GLAUBER FABIANO CUSTÓDIO DOS SANTOS e RO-
SIELI DAIANE MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
vendedor, divorciado, nascido em Monte Azul, MG, no dia 
17 de julho de 1973, fi lho de ATAHIDES RODRIGUES DOS 
SANTOS e de JOANA CUSTÓDIA DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida em 
Cajobi, SP, no dia 25 de fevereiro de 1988, fi lha de JOSÉ 
LUIZ MARTINS e de ANTONIA BARLETE MARTINS. 

HUGO DE MORAES SANTOS e TAMIRES VERAS SOUZA. 
Ele, de nacionalidade , cartorário, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 18 de setembro de 1992, fi lho 
de DAVID CARLOS DOS SANTOS e de JOSIANE MARIA 
DE MORAES SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida em Cabreúva, SP, no dia 27 de 
julho de 1996, fi lha de FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS 
SOUZA e de MARIA DO SOCORRO SOUZA.

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

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Secretaria Municipal de Saúde
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 18/08/2020, quinta-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line onde o link de acesso será enviado aos senhores no dia anterior à reunião 
em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de 
conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 
realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação e discussão de dados atualizados e  relatório referente às ações e 
estratégias adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19. 

 

 

 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 674 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 11/08/2020 

 
 

 Aprova  a  realização das inscrições “on-line” para participação do Processo Eleitoral do 

Conselho Municipal de Saúde  para o Biênio 2020-2022; 

 Aprova a prorrogação do contrato PRP/0001/16, Processo 1462/2016 com o Hospital de Olhos 

Redentora pelo prazo de 06 (seis) meses; 

 Aprova a prorrogação do convênio nº 03/2020 – SMS (UTI Covid) com a Irmandade Santa Casa 

de Misericórdia pelo prazo de 90 dias; 

 
 

 
 

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2020.  
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

   
 

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 40/2020   
 

Delibera: 

Aprovou a  realização das inscrições “on-line” para participação do Processo Eleitoral do 

Conselho Municipal de Saúde  para o Biênio 2020-2022, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 41/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou a prorrogação do contrato PRP/0001/16, Processo 1462/2016 com o Hospital de 

Olhos Redentora pelo prazo de 06 (seis) meses, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 42/2020   
 

Delibera: 

  Aprovou a prorrogação do convênio nº 03/2020 – SMS (UTI Covid) com a Irmandade 

Santa Casa de Misericórdia pelo prazo de 90 dias, como consta em ata. 

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

São José do Rio Preto, 12 de agosto  de 2020.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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estratégias adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19. 
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Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0  

Fon e/P AB X:3 211 -41 20      -      cm sr iop r eto@c ms r io p re to .com. br  
www.cms r io pr eto .com. br  

 

CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 18/08/2020, quinta-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line onde o link de acesso será enviado aos senhores no dia anterior à reunião 
em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de 
conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 
realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação e discussão de dados atualizados e  relatório referente às ações e 
estratégias adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19. 

 

 

 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 


