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RESPONSÁVEIS Supermercados começaram a cobrar ontem assinatura de pais em termo 
de responsabilidade para que filhos entrem nos estabelecimentos.                              Pág. A6

Valdomiro e 
Eleuses devem 
reforçar região

na Câmara 

Convenções abrem corrida eleitoral 
hoje e começam definir candidatos 

EM RIO PRETO
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Vigilância 
autua 5 por 
causa da 
Lei Seca

Padastro preso: acusação de abuso da enteada de 8 anos

Câmara vota projeto que 
anistia multas da pandemia

As convenções partidárias em 
Rio Preto começam oficialmente 
nesta terça-feira (1) com a rea-
lização de três partidos: PTD, PV 
e REDE. O prazo para a realiza-
ção das convenções teve inicio 
nesta segunda-feira (31) vai até 

Unesp anuncia 
vestibular com 460 
vagas em Rio Preto

Divulgação

César, a mulher Bianca e o filho, Augusto, usando umidificador

PF cumpre 
mandados 

contra facção 
em Rio Preto
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Agentes da PF cumprem mandados durante a operação
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padastro

o dia 16 de setembro, confor-
me o novo calendário eleitoral.
Inicialmente existem colocados 
para a disputa ao cargo de prefei-
to de Rio Preto 16 pré-candidatos 
entre eles o atual prefeito Edinho 
Araújo (MDB).                  Pág. A3 
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Alerta de 
baixa umidade 
reflete clima 
de deserto

Os rio-pretenses estão so-
frendo com a baixa umidade 
do ar e a estiagem. Nesta se-
gunda-feira (31), a Defesa Ci-
vil emitiu um novo alerta para 
esta semana. O nível de seve-
ridade previsto é considerado 
de “perigo”, com a umidade 
relativa do ar variando de 10% 
a 15%, índices comparáveis 
ao de desertos.       Pág. A6

familia 
umida� -
cador
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Casos de dengue caem 
87% em agosto, diz Saúde
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Unesp anuncia vestibular com 460 
vagas para cursos de Rio Preto

A Fundação Vunesp, res-
ponsável pela aplicação do 
vestibular da Unesp, publicou 
nesta segunda-feira (31) as 
normas e vagas dos cursos 
ofertados para o ano de 2021. 
Na unidade de São José do 
Rio Preto, no Ibilce, foram dis-
ponibilizadas 460 vagas para 
os cursos de Ciências Biológi-
cas, Ciência da Computação, 
Engenharia de Alimentos, 
Física, Matemática, Química, 
Letras (licenciatura e habilita-
ção de tradutor) e pedagogia. 
No total, são 7.630 vagas em 
23 cidades paulistas.

Uma das novidades pre-
vistas é que os exames se-
rão compostos por questões 
objetivas de múltipla escolha 
nas duas etapas, mudança 
de formato que ocorreu em 
consequência das adaptações 
necessárias no processo sele-
tivo em razão da pandemia da 
Covid-19.

As inscrições para o Ves-
tibular 2021 da Unesp serão 
realizadas de 1º de outubro 
a 27 de novembro de 2020, 
pelo site da Fundação Vunesp, 
(www.vunesp.com.br) respon-
sável pela seleção. No total, 
são 184 opções de entrada 
em cursos de graduação da 
Unesp.

Na primeira fase, todos 
os candidatos farão Prova de 

Conhecimentos Gerais com 90 
questões, mas serão divididos 
em dois grupos diferentes para 
minimizar os efeitos de aglo-
meração nos locais de prova. 
Os candidatos aos cursos da 
área de Ciências Biológicas 
farão a prova em um dia e 
os candidatos aos cursos das 
áreas de Ciências Exatas e 
Ciências Humanas, em outro 
dia. As provas da primeira fase 
serão realizadas em 30 e 31 
de janeiro de 2021.

A segunda fase será rea-
lizada em dia único, em 28 
de fevereiro, quando os can-
didatos terão que fazer uma 
redação, gênero dissertativo, e 
responder à Prova de Conhe-
cimentos Específicos, com 60 
questões de múltipla escolha. 
O resultado final do Vestibular 
2021 será divulgado em 19 de 
março de 2021.

Serão destinadas por meio 
do Sistema de Reserva de 
Vagas para Educação Básica 
Pública (SRVEBP) 3.829 das 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

7.630 vagas, ou 50,18% do 
total. Dessas vagas destinadas 
a egressos de escolas públicas 
brasileiras, 1.349 (ou 17,68%) 
serão reservadas para candi-
datos autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas. Pelo Sis-
tema Universal (ampla concor-
rência), são oferecidas 3.801 
vagas no Vestibular 2021 da 
Unesp.

A Unesp e a Vunesp ofere-
cem ainda redução de 75% da 
taxa para todos os candidatos 
de último ano do ensino médio 
público paulista (Secretaria 
Estadual da Educação e Centro 
Paula Souza). No vestibular an-
terior, para ingresso em 2020, 
a Unesp registrou 95.440 
inscritos no exame.

Para tirar dúvidas sobre o 
vestibular, o candidato pode 
fazer contato pelo link “Fale 
Conosco” do site da Vunesp: 
https://www.vunesp.com.br/
faleconosco. Ou então acessar 
os sites vestibular.unesp.br e 
www.vunesp.com.br.

PARA 2021

As inscrições para o Vestibular 2021 da 
Unesp serão realizadas de 1º de outubro 
a 27 de novembro de 2020, pelo site da 
Fundação Vunesp, (www.vunesp.com.br) 
responsável pela seleção. No total, são 
184 opções de entrada em cursos de 

graduação da Unesp

Ibilce terá 460 vagas abertas para o vestibular de 2021

Cláudio LAHOS

Balcão de Empregos abre 
semana com 296 vagas

Vinicius LIMA

O Balcão de Empregos 
desta segunda-feira (31) 
está oferecendo 296 vagas 
de trabalho. O destaque são 
as oportunidades de estágio, 
que contam com 25 vagas 
para área de atendimento. 
Outras oportunidades de 
estágio são para vendas (8), 
almoxarifado (1), designer 
gráfico (1), redator (1) e so-
cial media (1).

Entre as oportunidades de 
emprego padrão, a principal 
delas é para vendedor, que 
conta com 66 vagas para tra-
balhos interno e externo. Ou-
tras vagas em destaque são: 
auxiliar de produção (11), 

telemarketing (11) corretor de 
imóveis (10), eletricista resi-
dencial e predial (6), técnico 
de enfermagem (5), soldador 
(4), auxiliar de depósito (4), 
entre outras.

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos da Pre-
feitura de Rio Preto continua 
funcionando. Os interessados 
podem se cadastrar por meio 
do site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos. Por ele, os 
trabalhadores podem enviar 
currículos e se candidatar às 
vagas, assim como os con-
tratantes podem anunciar as 
oportunidades.

MERCADO

Balcão de Empregos de Rio Preto

Divulgação SMCS

20 MIL VAGAS

Estado abre cursos de TI 
exclusivos para mulheres

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou a aber-
tura de inscrições para o pre-
enchimento de 20 mil vagas 
exclusivas para mulheres em 
cursos na área de Tecnologia 
da Informação (TI).

Segundo Patrícia Ellen, 
secretária de Desenvolvimen-
to Econômico do Estado, a 
iniciativa viabilizou os cursos 
por meio do programa SP 
Tech, com o objetivo de criar 
oportunidades para que mais 
mulheres tenham formação 
na área de TI. Levantamento 
mostrou que a procura pelos 
cursos de tecnologia é baixa 
entre mulheres, onde dados 
mostram que apenas 1/3 dos 
inscritos em cursos de TI em 
2019 são mulheres.

Cursos - São quatro op-
ções de cursos introdutórios, 
oferecidos na plataforma da 
Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp). Com 
duração de 80 horas, que 
podem ser concluídos em três 
meses, os cursos são: Lógica 
de Programação, Banco de 
Dados, Desenvolvedor Web e 
Desenvolvedor Mobile.

Inscrições: As inscrições 
já estão abertas para os cur-

sos que serão online que terá 
duração de 80 horas vão até 
a próxima sexta-feira (4) e 
devem ser feitas pelo site: 
www.cursosviarapida.sp.gov.br

Requisitos – a idade mí-
nima é de 16 anos – serem 
alfabetizadas e que tenham 
residência fixa em um dos 
645 municípios do Estado de 
São Paulo.

Seleção – caso o número 
de candidatas para estes cur-
sos que são gratuitos foram 
superior ao número de vagas 
a prioridade será dadas as 
mulheres desempregadas, 
com baixa rende e ou com 
deficiência.

Convocação - A convo-
cação das candidatas ocor-
rerá por e-mail e a previsão 
de início das aulas é 14 de 
setembro. Para receber o 
certificado, a estudante deve 
completar a carga horária total 
do curso 80 horas e atingir 
7,5 de média nas avaliações.

Empreendedor - Todos 
os cursos oferecem um mó-
dulo de empreendedorismo 
em parceria com o Sebrae, 
possibilitando acesso a crédito 
em condições especiais no 

Sérgio SAMPAIO

Banco do Povo. Todas as aulas 
serão realizadas no formato 
online, no modelo de Ensino 

à Distância (EAD), sem que 
as participantes precisem sair 
de casa.

Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico

Divulgação
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Três partidos abrem hoje 
temporada das convenções

As convenções partidárias 
em Rio Preto começam ofi-
cialmente nesta terça-feira 
(1) com a realização de três 
partidos: PTD, PV e REDE. O 
prazo para a realização das 
convenções teve inicio nesta 
segunda-feira (31) vai até o dia 
16 de setembro, conforme o 
novo calendário eleitoral.

Inicialmente existem colo-
cados para a disputa ao cargo 
de prefeito de Rio Preto 16 
pré-candidatos entre eles o 
atual prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que deve disputar a 
reeleição.

A convenção do PDT com a 
participação do PV e da Rede 
deve ratificar o nome de Carlos 
de Arnaldo como candidato 
a prefeito pela coligação dos 
três partidos e o vice será uma 
indicação do PV.

Segundo Carlos de Arnaldo, 
pré-candidato a prefeito de Rio 
Preto, o evento será presen-
cial, mas tomando todos os 
cuidados necessários no que 
diz respeito à higiene e saúde 
dos participantes, onde será 
respeitado o distanciamento e 
todos serão obrigados a usar 
máscara. Ele afirma que não 
haverá aglomeração. “Só vai 
poder entrar para votar, 1 por 
vez e com máscara.  Assinará o 
livro de atas / presença, recebe 
a cédula, vota e vai embora”, 
afirmou Carlos de Arnaldo.

Nesta semana somente 
estas três convenções foram 
confirmadas, a próxima con-
venção acontece no próximo 
domingo (6) do Partido Novo 
que lançará chapa pura tendo 
como candidato a prefeito 
Filipe Maschesoni e vice Aglaé 
Rosário Antunes, filha do ex-
-prefeito Manoel Antunes.

Também outros 14 pre-

feituráveis estarão lançando 
suas candidaturas até o prazo 
limite são eles: Coronel Helena 
(Republicanos), Paulo Bassan 
(PRTB), Renato Pupo (PSDB), 
Celi Regina (PT), Rogério Viní-
cius (DC), Marco Casale (PSL), 
Orlando Bolçone (DEM), Kawell 
Lott (Podemos), Paulo Neto 
(PSC), Marco Rillo (Psol), Da-
nila Azevedo (PTC), Antônio 
Pereira (PMN) e Carlos Ale-
xandre (PC do B), e o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) candidato 
a reeleição.

Partidos como PSD, Psol, 
PSB do ex-prefeito Valdomiro 
Lopes e outros devem definir 
nos próximos dias.

Votação – segundo dados 
do TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) 332.540 eleitores estão 
aptos a vota na eleição muni-
cipal deste ano que acontece 
no dia 15 de novembro (1º 
turno) e 29 de novembro caso 
haja necessidade de 2º turno. 
Será eleito o prefeito e os 17 
vereadores para o mandato de 
2021 a 2024.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Câmara vota hoje 
projeto que anistia 

multas da Covid

Será votado o mérito nes-
ta terça-feira (1º) do projeto 
de lei de autoria do verea-
dor Fábio Marcondes (PL) 
que determina a anistia das 
multas aplicadas com base 
nos decretos municipais de 
enfrentamento da Covid-19 
entre 16 de março a 31 de 
maio.

Em sua justificativa o ve-
reador salienta que muitas 
pessoas demoraram para 
se adaptar a nova realidade 
imposta pelos  impedimentos 
definidos com os decretos e 
pensando na sobrevivência da 
suas empresas e dos empre-

gos muitas acabaram sendo 
penalizadas.

Em outro trecho ele sa-
lienta que é  “importante o 
Poder Público entender que o 
momento é de união de forças 
para que as empresas não 
fechem suas portas, o que 
causaria redução ainda maior 
na arrecadação e a falência 
do próprio poder estatal, ob-
jetivo da anistia de multas 
proposta”.

Sérgio SAMPAIO
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INTERNOS

Reforço federal
Os políticos locais profetizam que politicamente seria ‘ex-

celente’ para Rio Preto se o ex-prefeito Valdomiro Lopes (PSB) 
e o atual vice Eleuses Paiva (PSD), fotos acima, assumirem 
cadeiras na Câmara Federal, a partir de janeiro de 2021. É 
quase certo que eles vão conquistar cadeiras porque depu-
tados de suas coligações, eleitos em 2018, vão disputar as 
eleições para prefeito em novembro. “Excelente, mais verbas 
e emendas para o município”, diz o presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (PP). A mesma opinião tem o presidente do 
Patriota, Ulisses Ramalho. “Eu vejo com bons olhos, afinal, a 
região contaria com dois deputados federais”, frisou.

Contratar
O presidente do PP, Pau-

lo Pauléra, informou que 
vai contratar cabo eleitoral 
para trabalhar na campanha 
eleitoral. O número de pes-
soas que será contratada, 
no entanto, Pauléra não 
adiantou porque depende 
do recurso do fundo eleitoral 
do partido. Sobre o valor do 
cachê que será paga aos 
colaboradores para entrega-
rem santinhos aos eleitores, 
Pauléra disse que será de 
um salário mínimo e mais 
o almoço. “O contratado 
será registrado”, avisa. O 
registro é importante, afinal, 
a classe política tem de dar 
exemplo.

Bingo
O planeta Terra está secando por causa da ganância 

humana, que desmata, queima, acaba com as minas 
d´águas, responsáveis pela formação dos córregos e rios. 
A população de Rio Preto e da região já sente o efeito da 
falta de chuva em pleno inverno: temperatura escaldante, 
baixa umidade do ar e para completar o quadro tenebroso, 
os incautos continuam com a cultura maldita de pôr fogo 
no mato. Os animais sofrem! O diabo é que pode devastar 
à vontade porque o agressor da natureza sabe que a impu-
nidade é de praxe. Os governantes não têm um plano de 
preservação ambiental… para desmatar, bingo!

Pista
A convenção do PRTB 

para oficializar o candidato a 
prefeito, a vice e a chapa de 
vereadores acontece dia 15 
de novembro. O pré-candi-
dato a prefeito Paulo Bassan 
antecipou que a chapa será 
pura, ou seja, o candidato 
a vice também sairá do 
quadro de filiados do par-
tido. Bassan, no entanto, 
não quis declinar o nome 
que irá compor a chapa nas 
eleições majoritárias. Ao ser 
questionado para dar uma 
pista se o vice seria homem 
ou mulher, se limitou a di-
zer: “É homem”. Será que 
não vai acontecer nenhuma 
aliança até lá?

Mais cachê
Ulisses Ramalho, presi-

dente do Patriota, disse que 
o partido também vai contra-
tar cabo eleitoral para entre-
gar santinhos ao eleitorado. 
Ramalho não quis antecipar 
o número de colaboradores 
que será contratado, porque 
depende de recursos finan-
ceiros do fundo eleitoral 
do partido. Como serão 45 
dias de campanha, ele disse 
que cada colaborador vai 
receber cachê em torno de 
R$ 1,5 mil, o que equivale a 
um salário mínimo mensal. 
Como o desemprego está 
elevado no país, a disputa 
entre os interessados será 
acirrada.

Investidas
As investidas dos tucanos 

a fim de conquistar o apoio 
do PSD para reforçar a cam-
panha de Renato Pupo na 
briga pela Prefeitura, parece 
que virou água. A base do 
partido em Rio Preto, lide-
rada pelo atual vice-prefeito 
Eleuses Paiva, é tão forte 
que nem o presidente na-
cional da sigla, morubixaba 
Gilberto Kassab, conseguiria 
tirar o PSD do grupo que 
apoia Edinho Araújo (MDB). 
Ele continua com o grupo 
coeso: PSD, PP, Patriota e 
Avante. Como a água corre 
para os grandes rios, vem 
mais água para o lado do 
Edinho… 

Aguardar
O pré-candidato a prefeito 

Carlos Arnaldo informou que 
está aguardando Valdomiro 
Lopes (PSB) com o objetivo 
de conversar sobre uma pos-
sível aliança para reforçar a 
sua campanha nas eleições 
majoritárias. Como o ex-pre-
feito é enigmático, ele não 
quis precisar se o encontro 
vai ou não acontecer. “Só 
Deus sabe”, se limitou a di-
zer. Carlos Arnaldo já firmou 
coligação com a Rede e o 
PV e definiu também o vice 
para compor a sua chapa, 
Lawrence Garcia (PV). Os 
acordos serão chancelados 
hoje nas convenções dos 
partidos.

Isenta
O plenário vota projeto do 

vereador Anderson Branco 
(PL), em segundo turno, 
que isenta idosos e porta-
dores de deficiência física 
do pagamento do estacio-
namento rotativo na Área 
Azul. “Os aposentados e os 
deficientes de baixa renda 
merecem uma vida melhor”, 
diz.  Para as pessoas que 
se enquadram, a proposta 
é interessante, porém, se 
aprovada, existe a possibi-
lidade de o Executivo vetar. 
Ou seja, causa renúncia de 
receita e vereador não pode 
legislar nessa área. Oito 
projetos serão analisados na 
sessão de hoje.

ELEIÇÕES 2020

Sérgio SAMPAIO

Candidatos vão disputar o voto de 332.540 eleitores 
aptos a votar este ano em Rio Preto

Convenções partidárias de Rio Preto:  

PDT 01 DE SETEMBRO 
PV  01 DE SETEMBRO 
REDE 01 DE SETEMBRO 
NOVO 06 DE SETEMBRO 
PTB 10 DE SETEMBRO 
REPUBLICANOS 10 DE SETEMBRO 
PRTB 12 DE SETEMBRO 
PSDB 13 DE SETEMBRO 
PT  13 DE SETEMBRO *Obs. Data provisória  
DC (Democracia Cristã)  13 DE SETEMBRO 
PSL 14 OU 15 DE SETEMBRO *Obs. Data provisória 

Democratas  14 DE SETEMBRO 
MDB 12 OU 16 DE SETEMBRO 
PODEMOS 15 DE SETEMBRO 
PP 16 DE SETEMBRO 
PATRIOTA 16 DE SETEMBRO 
PSC 16 DE SETEMBRO 
 

Mais três serviços começam trabalhar no mini-lockdown

Os escritórios de conta-
bilidade, advocacia e des-
pachantes estão autorizados 
a funcionar as segundas e 
terças-feiras dentro do mi-
ni-lockdown em Rio Preto 
desde esta segunda-feira 
(31) – a deliberação número 
3 foi atualizada com novas 
regras para a ampliação de 
atividades comerciais e de 
serviços não essenciais.

No caso especifico des-
tes três setores os mesmos 
poderão exercer suas ativi-
dades internamente (sem 

atendimento ao público) no 
seu horário habitual confor-
me o alvará de funciona-
mento.

Novidade – nestes dois 
dias eles poderão realizar 
o serviços a domicilio ou 
delivery.

Atendimento ao público 
- o regramento definido pelo 
mini-lockdown em Rio Preto 
no setor de “Serviços” onde 
estes três setores podem ter 
atendimento presencial de 
quarta a sábado das 9 às 
15 horas, com capacidade 
reduzida.

Sérgio SAMPAIO

VEREADORES
Divulgação

Fábio Marcondes, autor 
do projeto

Divulgação
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NATALINO MOREIRA DA CRUZ, faleceu 
aos 67 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Ivone Rodrigues da Cruz e deixa os fi lhos 
Fabiano, Alan e Géssica. Foi sepultado no dia 
31/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro do 
velório Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

ROLANDO CIAPPEI, faleceu aos 75 anos 
de idade. Era viúvo da Sra. Dirce Zacharias 
Ciappei e deixa os fi lhos Lia Maura e Regina 
Maura. Foi sepultado no dia 31/08/2020, às 
10:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

LEONILDA BATISTA DE SOUZA, faleceu 
aos 77 anos de idade. Era solteira e deixa as 
fi lhas Márcia e Marcela. Foi sepultada no dia 
31/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro do 
velório direto para o cemitério São João Batista.

REJAN BELMIRO POMPEO, faleceu aos 
66 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Aparecida de Neusa Masini Pompeo e deixa 
os fi lhos Rejan e Andréia. Foi sepultado no dia 
31/08/2020, às 16:30, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

SÉRGIO BRANDINI DUTRA, faleceu aos 
80 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Julia Maria Haddad Dutra e deixa os fi lhos 
Sérgio, Carlos e Cristina. Foi sepultado no dia 
31/08/2020, às 15:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

VALDECIR DOS SANTOS, faleceu aos 56 
anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado no 
dia 31/08/2020, às 14:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ROSALINO PINHEIRO DA SILVA, faleceu 
aos 76 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Dalva Sebastião dos Santos Silva e deixa 
os fi lhos Antonio Marcos, Eliana, Adriana e 
Fabiana. Foi sepultado no dia 31/08/2020, às 
15:30, saindo seu féretro do velório da Ercília 
para o cemitério São João Batista.

ANA DE MATOS, faleceu aos 79 anos de 
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idade. Era solteira e deixa os fi lhos Jumário 
Aparecido, Manuelino, Marizete, Silvia e 
Marcos. Foi sepultada no dia 31/08/2020, às 
13:00, saindo seu féretro do velório municipal 
de Onda Verde para o mesmo cemitério.

JOÃO FRANCISCO MENDES, faleceu aos 
76 anos de idade. Era casado com a Sra. Sonia 
Leonice Redigolo Mendes e deixa os fi lhos 
Claudemir, Márcia, Alexandre, Sandra e Marcos 
(falecido). Foi sepultado no dia 31/08/2020, às 
16:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

NIVALDO BINDELLA, faleceu aos 58 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Eliana e deixa 
a fi lha Bruna. Foi sepultado no dia 27/08/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório da Ercí-
lia para o cemitério São João Batista.

ERNESTA BORTOLETI GOUVEA, faleceu 
aos 87 anos de idade. Era viúva do Sr. Alcides 
Rodrigues de Gouvea e deixa os fi lhos Olavo, 
Zoraide e Aparecida. Foi sepultada no dia 
30/08/2020, às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

PAULO BAPTISTA DA COSTA, faleceu aos 
82 anos de idade. Era casado com a Sra. Maria 
Abadia Spirandelli da Costa e deixa os fi lhos 
Giovanni, Graziela e Marcelo. Foi sepultado no 
dia 30/08/2020, às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

ELZA FAJARDO MOREL, faleceu aos 83 
anos de idade. Era viúva do Sr. Francisco Morel 
Filho e deixa o fi lho Egberto. Foi sepultado no 
dia 30/08/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

AMÉLIA CORDEIRO MODESTO, faleceu 
aos 89 anos de idade. Era viúva do Sr. João 
Modesto e deixa os filhos Walter Alber to, 
Dulciro, Maria Cristina, Rosana Márcia, Sandra 
Helena, Paulo Roberto, Patrícia Valéria, Etiene 
Luciana e Jorge Fábio. Foi sepultada no dia 
30/08/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

Padrasto acusado de estuprar 
enteada de 8 anos é preso

O padrasto acusado de es-
tuprar a enteada de 8 anos, em 
Mirassol, foi preso temporaria-
mente e está na carceragem 
da Deic (Divisão Especializada 
de Investigações Criminais), 
em Rio Preto. O pintor de 31 
anos havia sido detido pela 
Polícia Militar no sábado (29), 
mas encaminhado ao plantão 
da cidade foi ouvido e liberado.

Além da denúncia de estu-
pro, os policiais encontraram 
no celular do suspeito fotos 
e vídeos dele com a criança 
em cenas de abuso sexual. 
“Embora houvesse a fotos e 
filmagens dele e da criança 
em atos libidinosos, ele não 
havia cometido o ato naquele 
dia, o que impedia a prisão em 
flagrante”, explicou o delegado 
Alexandre Arid, que atendeu a 
ocorrência no sábado.

Segundo o delegado, a 
mais recente data que o crime 
teria acontecido foi no último 
dia 25. No entanto, a mãe da 
vítima encontrou fotos da filha 
sendo abusada em outras 
datas.

Na ocasião, a Polícia Civil 
apreendeu a camiseta que 
teria sido usada pela vítima 

em um dos momentos em 
que foi abusada e o celular do 
homem. “Além de ainda poder 
conter algum vestígio do crime, 
a camiseta poderá identificar 
a criança na foto”, afirmou o 
delegado Arid.

A polícia pediu exame de 
corpo de delito no Instituto Mé-
dico Legal (IML) para a menina 
e requisição de perícia técnica 
do celular do suspeito para o 
Instituto de Criminalística.

O delegado informou ainda 
que após o registro do crime, 
como estupro de vulnerável, 
o caso foi encaminhado à au-
toridade policial de Mirassol, 
que representou pela prisão 
temporária, que foi concedida 
pela Justiça. O pintor foi preso 
no domingo (30), dia em que 
moradores protestaram em 
frente à delegacia.

Em caso de estupro de 
vulnerável ser considerado he-
diondo, a prisão temporária tem 
prazo de 30 dias prorrogável 
por mais 30 dias. Passado o 
prazo, o preso deverá ser posto 
imediatamente em liberdade, 
salvo se já tiver sido decretada 
sua prisão preventiva.

O pintor poderá ser indiciado 
por estupro de vulnerável e por 
armazenar imagens e vídeos 
que contenham cena de sexo 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

explícito ou pornográfica envol-
vendo criança ou adolescente, 
previsto no artigo 241-A do Es-
tatuto da Criança e Adolescente 
(ECA). O crime prevê reclusão 
de um a quatro anos de reclu-
são. Já a pena para estupro de 
vulnerável é de reclusão, de 8  
a 12 anos.

O crime

A Polícia Militar de Mirassol 
foi acionada, através do 190, 
para atender, inicialmente, uma 
briga, no bairro Navarrete. No 
entanto, ao chegar no local, a 
madrinha da vítima afirmou aos 
policiais que se tratava de uma 
denúncia de estupro e que o 
padrasto estaria abusando da 
menina desde abril.

Ainda de acordo com a 
madrinha, a família encontrou 
fotos no celular do padrasto, 
na qual ele obrigava a vítima a 
fazer sexo oral. Em depoimento, 
o homem confessou ter come-
tido o ato da foto. A criança foi 
encaminhada para fazer exame 
de IML e o homem recebeu voz 
de prisão.

A mãe da menina foi para 
a casa de familiares, levando a 
vítima e os outros filhos, sendo 
dois do casal e outros dois dela 
em outro relacionamento. Padrasto foi preso ontem por ordem da Justiça após estuprar enteada de 8 anos

Divulgação

PF cumpre mandados 
contra alvos de facção 

em Rio Preto e Santa Fé

A Polícia Federal deflagrou, 
na manhã de segunda-feira 
(31), operação que visa com-
bater o tráfico de drogas e a 
lavagem de dinheiro de facção 
criminosa com atuação em 
todo o território nacional. Uma 
mulher de 67 anos foi presa 
em Santa Fé do Sul suspeita 
de movimentar dinheiro prove-
niente do tráfico. O filho dela já 
está preso pelo crime.

Em Rio Preto, duas pessoas 
também foram presas e dois 
mandados de busca e apreen-
são, cumpridos.

Na casa da idosa, foram 
cumpridos mandados de busca 
e apreensão e o de prisão. Ela 
foi presa preventivamente e 
encaminhada para a cadeia de 
Nhandeara.

Realizada juntamente com 
a Força Integrada de Combate 
ao Crime Organizado (FICCO), 
coordenada pela própria PF, a 
ação cumpre mandados em 
cidades da região de Rio Preto.

A operação, intitulada “Cai-
xa Forte” envolve cerca de 
1.100 policiais federais, que 
cumprem 623 ordens judiciais, 
sendo 422 Mandados de Prisão 
Preventiva e 201 Mandados 
de Busca e Apreensão, em 19 
Estados da Federação e no Dis-
trito Federal; além do bloqueio 
judicial de até R$ 252 milhões. 
Todos os mandados foram ex-
pedidos pela 2ª Vara de Tóxicos 
de Belo Horizonte/MG.

Os dados obtidos na Ope-
ração Caixa Forte - Fase 1 
(investigação que identificou 
os responsáveis pelo chamado 
“Setor do Progresso” da facção, 

que se dedica à lavagem de 
dinheiro proveniente do tráfi-
co) revelaram que os valores 
auferidos com o comércio ilícito 
de drogas eram, em parte, 
canalizados para inúmeras 
outras contas bancárias da 
facção, inclusive para as contas 
do “Setor da Ajuda”, aquele 
responsável por recompensar 
membros da facção recolhidos 
em presídios.

Foram identificados 210 
integrantes do alto escalão da 
facção, recolhidos em Presídios 
Federais, que recebiam valores 
mensais por terem ocupado 
cargos de relevo na organização 
criminosa ou executado mis-
sões determinadas pelos líderes 
como, por exemplo, execuções 
de servidores públicos.

Para garantir o recebimento 
do “auxílio”, os integrantes do 
grupo indicavam contas de 
terceiros não pertencentes à 
facção para que os valores, 
oriundos de atividades cri-
minosas, ficassem ocultos e 
supostamente fora do alcance 
do sistema de justiça criminal.

A atuação da Polícia Federal 
visa desarticular a organização 
criminosa por meio de sua 
descapitalização, atuando em 
conformidade com as diretrizes 
do órgão de enfrentamento 
à criminalidade organizada 
por meio da abordagem pa-
trimonial, além da prisão de 
lideranças.

Os presos são investigados 
pelos crimes de participação 
em organização criminosa, 
associação para o tráfico de 
drogas e lavagem de dinheiro, 
cujas penas cominadas podem 
chegar a 28 anos de prisão.

Tatiana PIRES

NACIONAL
Estudante de moto 

sofre acidente, cai, é 
atropelado e morre

Um estudante de 30 anos 
morreu na noite deste domin-
go (30), após a moto que ele 
conduzia colidir com uma ca-
minhonete na BR-153, em Rio 
Preto. Em seguida, Salvador 
Oliveira dos Santos foi atrope-
lado. O motorista do veículo, 
uma Ford Edge, fugiu à pé sem 
prestar socorro e abandonou a 
caminhonete na rodovia.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, 
com o impacto da batida, a 
vítima caiu e, em seguida, foi 
atropelada por outros dois ve-
ículos. Um deles era uma van, 
que também não parou para 
prestar socorro, e o outro era 
conduzido por uma estudante, 
de 22 anos, que parou e per-
maneceu no local. O acidente 
aconteceu no quilômetro 72, 
sentido Bady Bassitt a Rio 
Preto.

Policiais rodoviários fede-

rais constataram que havia 
manchas que pareciam ser de 
vinho na caminhonete que cau-
sou o acidente. As manchas 
eram no console central e no 
tapete, ao lado do motorista. 
No porta-malas havia duas 
caixas, uma com três garrafas 
de vinho e outra com três taças 
e duas rolhas. No comparti-
mento da porta do motorista, 
foi encontrado um saca-rolhas, 
um óculos de sol e um chaveiro 
com seis chaves residenciais.

Ainda de acordo com o 
registro policial, a cerca de 
10 metros da caminhonete foi 
localizada uma garrafa, com 
vinho pela metade.

A partir da placa da cami-
nhonete, a Polícia Civil identi-
ficou o proprietário e foi até a 
casa dele, mas não o encon-
traram no local.

Registrado como homicídio 
culposo na direção de veículo 
automotor, o caso será inves-
tigado pelo 5º Distrito Policial.

Tatiana PIRES

AUTOR FUGIU
Mecânico é perseguido 

e apanha de jovens 
perto de shopping

A Polícia Civil vai investi-
gar a agressão sofrida por um 
mecânico de 66 anos na tarde 
de domingo (30), no Jardim 
Simões, em Rio Preto. A vítima 
apanhou de dois desconhecidos. 
Imagens de câmeras de monito-
ramento de uma casa próxima 
podem auxiliar na identificação 
dos autores.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o idoso 
seguia de carro, um Fiat Pálio, 
pela avenida Alfredo Antônio de 
Oliveira, - avenida do Shopping 
Cidade Norte - quando percebeu 
que um Honda Civic, de cor 
prata, passou a dar sinal de luz 
de forma constante. Ele fez uma 
curva e entrou na rua José Rubi, 
via sem saída, sendo perseguido 

até parar o carro.
Neste momento, dois ho-

mens desceram do Civic e 
começaram a agredir o mecâ-
nico, usando pedaços de pau 
e pedras, desferindo socos e 
chutes. Além disso, eles dani-
ficaram o carro dele.

Após as agressões, a vítima 
foi até a Central de Flagrantes 
e informou aos policiais que 
os agressores aparentavam ter 
cerca de 30 anos. Ele também 
viu que dentro do carro havia 
uma mulher e duas crianças.

Registrado como lesão cor-
poral e dano, o caso será in-
vestigado pelo Distrito Policial. 
Caso os agressores sejam 
identificados, a vítima foi orien-
tada que tem um prazo de seis 
meses para representar crimi-
nalmente contra eles.

Tatiana PIRES
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Operação da PF em todo país respinga coma mandados 
em Rio Preto
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Baep prende acusado 
de roubar farmácia

Policiais do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia) 
de Rio Preto prenderam um 
pintor suspeito de assaltar uma 
farmácia e dois clientes usan-
do uma arma de brinquedo. O 
flagrante aconteceu na deste 
domingo (30).

Segundo o boletim de ocor-
rência, a PM foi acionada, pelo 
Copom (Centro de Operações 
da Polícia Militar), para atender 
um registro de roubo à uma 
farmácia, localizada na aveni-
da Murchid Homsi. Armado, o 
bandido pegou o dinheiro do 
caixa e objetos das vítimas, um 
comerciante, de 51 anos, e uma 
telefonista, de 49 anos.

A partir das características 
físicas e roupas usadas pelo as-
saltante obtidas através de ima-
gens das câmeras de segurança 
e detalhadas pelas vítimas, os 
policiais localizaram um suspeito 
no Terminal Rodoviário Urbano. 
Apesar de as caraterísticas físi-
cas baterem com a do homem 
que realizou o assalto, ele vestia 
outras roupas.

Em revista, os policiais en-
contraram dois celulares no 
bolso do pintor. Ele também 
carregava uma mochila, que 
continha outro celular, uma 
blusa moletom, de cor vermelha 
e detalhes em branco, idêntica 
à usada pelo assaltante, uma 
calça cinza, um boné preto, R$ 
862, além de um simulacro de 
arma de fogo.

O pintor negou o roubo, 
justificando que havia achado a 
mochila no Terminal e inclusive, 
deixado uma carteira que estava 
dentro dela no setor de achados 
e perdidos do local. O relato foi 
confirmado pelos policiais. Já 
na casa dele, no bairro Fraterni-
dade, os policiais apreenderam 
outras roupas, possivelmente 
relacionada a outros roubos 
praticados por ele.

O sistema Prodesp informa 
que o suspeito tem anteceden-
tes criminais. Encaminhado à 
Central de Flagrantes, o pintor foi 
reconhecido pelas vítimas como 
autor do roubo. Os celulares e 
carteira deles foram devolvidos. 
Ele foi preso em flagrante por 
roubo e permanece à disposição 
da Justiça.

Tatiana PIRES

ARMA DE BRIQNUEDO
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CURIOSIDADES SOBRE 
CLITÓRIS

O clitóris é o órgão feminino voltado ao prazer e se localiza 
em volta da Vulva. O triste é que durante a história, o clitóris 
sempre foi desvalorizado. Porque, infelizmente, existiu e ainda 
existe! todo um tabu quando se trata de orgasmo feminino que 
ainda e proibido se falar o estimular as mulheres ,claro que o 
órgão exclusivamente feito para servir a esse maravilhoso pro-
pósito iria sofrer e ser pouco explorado .

No passado, inclusive, médicos e psicólogos chegaram até 
mesmo a chamar ele de inútil ou inexistente, pode parecer brin-
cadeira, mas mesmo dissecando mulheres, eles até duvidavam 
da existência do clitóris…

Ele é tão esquecido que, muitas vezes, quando se fala do 
corpo humano na escola, o clitóris sequer aparece, como muitos 
vídeos educativos já provaram.

Embora ainda seja alvo de mistério e desconhecimento, a 
real “engrenagem” do clitóris foi desvendada pela urologista 
australiana Helen O’Connell, da Universidade de Melbourne, 
em Sydney, há vinte anos. Decepcionada com o fato de que os 
principais livros de referência sobre anatomia traziam menções 
bem superficiais sobre o clitóris, ela decidiu estudar o assunto por 
conta própria e descobriu que o órgão tem mais nervos e vasos 
sanguíneos do que se supunha, além de partes não visíveis.

Publicada em julho de 1998 no “The Journal of Urology”, a 
pesquisa de Helen O’Connell, portanto, é reveladora e muito 
útil. Em seus estudos, a médica contou com a colaboração de 
John Hutson, especialista em cirurgia de reconstituição genital, 
e analisou, por meio de autópsias, a estrutura do clitóris via 
microdissecção, que permite a identificação e separação de 
nervos e de pequenos vasos. Entre as principais descobertas 
destaca-se o fato de que a maior parte do clitóris se encontra no 
interior do corpo, algo que até mesmo a anatomia mais recente 
havia desprezado até então.

Mas, para que isso mude e você saiba mais desse órgão, é 
preciso falar dele, não é mesmo?! Abaixo, ei  separei  algumas 
curiosidades sobre essa parte do corpo feminino tão importante!

1. Para começar o Clitóris é assim!

Mas as pessoas conhecem ele apenas pela pontinha cha-
mada de “glande do clitóris”

2. O clitóris foi mapeado apenas em 2009
Parece mentira, mas a verdade é que apenas em 2008 para 

2009, Odile Buisson e Pierre Foldès fizeram o primeiro modelo 
3D e ultrassom do clitóris! Até então, não sabiam direito seu 
tamanho e formato. (Agora nas escolas francesas tem até um 
modelo 3D para os alunos verem).

3. A maior parte do clitóris está escondida
Sim, o clitóris na verdade tem em média 10 centímetros, 

mas a maioria dele é interna, por isso achavam que ele não era 
lá grande coisa.

4. Ele cresce
O clitóris pode se desenvolver durante a vida da mulher, 

principalmente durante a menopausa.

5. Ele existe apenas para seu prazer
Esse órgão inteiro é voltado apenas para o orgasmo feminino, 

nada mais e nada menos.

6. Ele tem oito mil terminações nervosas
E ligação com mais 15 mil – bem mais que o pênis.

7. O clitóris não envelhece
Daqui 50 anos, o prazer será o mesmo de agora, este órgão 

continua intacto.

8. A maioria das mulheres precisam da estimulação 
clitoriana

De 50 a 75% das mulheres precisam estimular a região para 
chegarem ao orgasmo.

9. O ponto G está ligado ao clitóris
O famoso e perseguido – pelo menos por alguns – ponto G 

não passa do clitóris, pois a parte interna dele está diretamente 
conectada as paredes da vulva. E mais, há estudos apontando 
que o órgão seria o responsável por todos os orgasmos.

10. Ele fica ereto
Claro que não como o pênis, mas o raciocínio é o mesmo, 

ele aumenta de tamanho quando a mulher está excitada.

11. Clitóris varia de uma mulher para a outra
Nem todos tem o mesmo tamanho, muito menos são mais 

para fora ou para dentro, por isso há mulheres que preferem que 
não toquem diretamente no clitóris, e sim ao redor.

O conhecimento é a única forma de quebrar os preconceitos 
que adoecem a sociedade.

Beijos até a próxima!

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora do 
projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclu-
são, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).
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Casos de dengue caem 87% em agosto
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto divulgou nesta se-
gunda-feira (31) o balanço 
dos casos de dengue durante 
o mês de agosto. Foram 13 
casos confirmados até o mo-
mento, 87,2% a menos do que 
julho, registrando o menor ín-
dice do ano. Outros 583 casos 
permanecem em investigação, 
ou seja, o número de casos no 
mês ainda pode aumentar.

No acumulado de 2020 são 
6.035 registros da doença, um 
aumento de 441 casos em 
relação ao mês anterior, com 
confirmação de mais casos 
suspeitos. Fevereiro e março 
continuam sendo os meses 
com os maiores números de 
casos. Segundo a Saúde, ne-
nhum óbito foi contabilizado 

em agosto. No total, são quatro 
mortes pela doença este ano, 
sendo a última delas em maio. 
Dentre os casos confirmados, 

semestre, já era prevista uma 
queda a partir da chegada do 
inverno. “A curva tende cair 
neste período por conta da falta 
de chuvas e o clima mais frio, 
mas não podemos relaxar. A re-
comendação é que as pessoas 
sempre fiquem de olho na parte 
externa da casa, vasos e ralos 
para evitar que os mosquitos 
coloquem os ovos”, explicou o 
gerente da Vigilância Ambiental, 
Luiz Feboli Filho.

De acordo com o balanço, os 
bairros Estoril (495), São Fran-
cisco (444), São Deocleciano 
(441), Jaguaré (400) e Centro 
foram os que apresentaram as 
maiores incidências. Talhado 
(26), Gonzaga de Campos (38), 
Cidadania (42), Renascer (95) 
e Rio Preto I (105) tiveram os 
menores índices da doença.

Vinicius LIMA

apenas 1,76% apresentaram 
sinais de alarme e 0,07% fo-
ram considerados graves.

Ainda no início do segundo 
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Alerta de baixa umidade 
retrata clima de deserto

Os rio-pretenses estão so-
frendo com a baixa umidade 
do ar e a estiagem. Nesta 
segunda-feira (31), a Defesa 
Civil emitiu um novo alerta para 
esta semana. O nível de seve-
ridade previsto é considerado 
de “perigo”, com a umidade 
relativa do ar variando de 10% 
a 15%, índices comparáveis ao 
de desertos. Quando a umidade 
relativa do ar fica abaixo dos 
30% é classificado como esta-
do de atenção pela OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde) 
e as pessoas precisam tomar 
alguns cuidados, como reforçar 
a hidratação, para evitar riscos 
à saúde.

César Augusto Marques Pe-
rissini, 31, e a mulher Bianca, 
23, têm rinite e sofrem quando 
os dias secos são frequentes. 
Com o bebê, Augusto, de 8 
meses, o casal segue à risca as 
recomendações dos especialis-
tas: utiliza o combo umidificador 
e aparelho de inalação. “Todos 
os dias o umidificador está 
ligado, passamos a noite e de 
dia ligamos onde o bebê está 
porque é muito claro como me-
lhora a respiração”, disse César.

O Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia) alerta que 
para os próximos 15 dias (até 
13 de setembro) a previsão é 
de que o céu ficará claro, sem 
nuvens e sem chuva. Com 
isso, a umidade relativa do ar 
continuará baixa em alguns 
períodos, principalmente no 
período da tarde.

“É o período de estiagem, 
que chamamos de veranico, 
com temperaturas elevadas 
no período diurno. À noite e 
durante a madrugada a tem-
peratura cai, mas a umidade 
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César Augusto e a mulher Bianca que têm rinite, com o bebê, Augusto, de 8 meses

baixa favorece o aquecimento 
rápido durante o dia”, explica 
o meteorologista Franco Villela, 
do Inmet.

Esse período, o clima é es-
perado na região noroeste do 
Estado. “É uma época em que 
uma massa de ar seco atua 
durante mais tempo e não há 
umidade, só muda esse quadro 
com a chegada de uma frente 
fria, como aconteceu no final 
de semana passado (que teve 
início dia 22 e já se despediu 
da região).”

O cardiologista e cirurgião 
cardiovascular Edmo Atique 
Gabriel chama a atenção para 
o fato de que o clima seco e 
a baixa umidade relativa do ar 
aumenta o risco cardíaco e po-
tencializa doenças respiratórias. 
“Mais substâncias tóxicas no ar, 
concentração maior de germes, 
vírus e bactérias, causam uma 

sobrecarga nos pulmões e brô-
nquios, já que inalamos esses 
resíduos. O problema atinge de 
crianças a idosos. Em períodos 
assim, podem ressecar as mu-
cosas, e o acúmulo de poluentes 
no ar também deixa o corpo 
mais vulnerável a problemas 
alérgicos e respiratórios, como 
irritações nos olhos, nariz, gar-
ganta e pele. Assim, o índice de 
complicações alérgicas aumen-
ta a possibilidade de doenças 
como rinite, sinusite, bronquite 
e asma”.

A condição de clima seco 
e baixa umidade relativa do ar 
ainda eleva a concentração de 
poluentes, e pode aumentar em 
50% o risco cardíaco de pessoas 
com alguma predisposição. “O 
risco aumenta porque para man-
ter a pressão arterial e manter as 
atividades diárias de um dia nor-
mal, o coração precisa trabalhar 

e bate mais forte. Ficamos mais 
propensos à hipertensão arterial, 
arritmia cardíaca”, pontua.

Algumas medidas simples 
ajudam a aliviar ou prevenir sin-
tomas e doenças respiratórias e 
cardíacas. “É preciso se manter 
hidratado, aumentando a quan-
tidade de liquido ingerido, com 
água, sucos naturais, chás, 
ingestão de frutas e verduras, 
também é bem vinda”, orienta 
o médico Edmo, acrescentando 
que é importante manter os 
ambientes ventilados. “Não 
somente pelo novo coronavírus. 
Também é preciso fazer o uso 
controlado do umidificador, 
porque se utilizado em excesso, 
pode favorecer a proliferação 
de bactérias, vírus e fungos. O 
ideal é que seja ligado de dois 
a três dias da semana, não 
mais do que seis horas por dia”, 
orienta.

Fiscalização autua cinco no final de semana
A Vigilância Sanitária de Rio 

Preto realizou cinco autuações 
e uma interdição neste fim de 
semana por aglomeração e 
consumo de bebidas alcóolicas. 
Foram ainda 14 denúncias 
atendidas.

De acordo com a asses-
soria, os estabelecimentos 
autuados foram um hotel (Nova 
Redentora) e quatro bares, sen-
do dois no Higienópolis, um na 
Vila Mayor e um no Maria Lúcia. 
A interdição ocorreu foi no bar 
localizado no Maria Lúcia.

No último dia 19, o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) junto com 
o Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus anunciou a per-
missão da venda de bebidas 
alcoólicas não refrigeradas nos 
horários em que estava em 
vigor a lei seca. As restrições 
para as vendas são de segunda 
a sexta, das 20h às 6h e du-
rante as 24 horas de sábados 
e domingos.

Vinicius LIMA

Agentes da GCM atenderam 14 denúncias entre sexta e domingo
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Instituto inicia reabilitação de pacientes com sequelas 

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

1. FABIO COELHO DE MELO FRANCO e ROSÂNGE-
LA APARECIDA NOGUEIRA, sendo ELE fi lho de SEBAS-
TIÃO DE MELO FRANCO e de NANCI COELHO DE MELO 
FRANCO e ELA fi lha de ANTONIO RAMOS NOGUEIRA e de 
SEBASTIANA DIONISIO NOGUEIRA; 

2. AMARILDO PEREIRA MARQUES e TEREZA PAU-
LINO, sendo ELE fi lho de AURELIO PEREIRA MARQUES 
e de IZABEL SOARES PEREIRA e ELA fi lha de ANTONIO 
PAULINO e de MARIA RIBEIRO PAULINO; 

3. LUCAS SILVA SOUZA e BRUNA THAIS FERREIRA 
VECHIATO, sendo ELE fi lho de ADEVALDO MIRANDA SOU-
ZA e de IVANICE DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA e ELA fi lha 
de ARGEMIRO VECHIATO e de CLAUDIA SIMONE FERREI-
RA; 

4. ISMAEL NUNES DA SILVA FILHO e MAYLLA 
ADRIANA FRANCISCA JACOB DAS NEVES, sendo ELE 
fi lho de ISMAEL NUNES DA SILVA e de VALÉRIA JANINI 
NUNES DA SILVA e ELA fi lha de CLAUDENIR ROSA DAS 
NEVES e de SANDREIA FRANCISCA JACOB; 

5. EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS e BRENDA 
BATISTA SOUZA, sendo ELE fi lho de VALDECIR SILVA DOS 
SANTOS e de CARMEN FUZARO DOS SANTOS e ELA fi lha 
de EDIVALDO DE LIMA SOUZA e de ANA PAULA DURÄES 
BATISTA SOUZA; 

6. SÉRGIO RICARDO RIBEIRO e TATIANE ALVIN DE 
SOUZA, sendo ELE fi lho de JOSÉ RIBEIRO e de MAURA 
RODRIGUES RIBEIRO e ELA fi lha de BENEDITO PEREIRA 
DE SOUZA e de DALVA ALVIN DE SOUZA; 

7. ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS e CLAUDIA 
DE JESUS ALEXANDRE DIAS, sendo ELE fi lho de EDIVAL 
RIBEIRO DOS SANTOS e de TEREZA DE OLIVEIRA SAN-
TOS e ELA fi lha de EUNICE ALEXANDRE DIAS; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 29/08/2020. 

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

1. RAPHAEL SANT'ANA CERQUEIRA LEITE e 
LUANA DE ABREU DIONYSIO, sendo ELE fi lho de DANIEL 
CERQUEIRA LEITE e de RENATA CRISTINA SANT'ANA 
CERQUEIRA e ELA fi lha de CÉLIO MARCOS DIONYSIO e 
de VÂNIA ROSANGELA DE ABREU DIONYSIO; 

2. LEANDRO DOS SANTOS TEODORO e TAIMA-
RA SANTANA DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOSÉ ELIAS 
TEODORO e de APARECIDA DOS SANTOS e ELA fi lha de 
IZAIAS EVANGELISTA DA SILVA e de DIVELENA SANTANA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 31/08/2020. 

EDITAIS DE PROCLAMAS – 

Editais de
PROCLAMAS

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:

LUIS FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE e ANA JAQUELI-
NE MACHADO EZIQUIEL. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar fi scal, solteiro, nascido em Rondonópolis, MT, no dia 
17 de dezembro de 1999, fi lho de JOSÉ LUIZ  ANDRADE e 
de SIRLEIA DAS DORES OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, jovem aprendiz, solteira, nascida em LIMEIRA, 
SP, no dia 08 de maio de 2001, fi lha de EVALDO DIAS EZI-
QUIEL e de SILENE MACHADO EZIQUIEL. 

MICHAEL ROBERTO DOS SANTOS e PRISCILA RODRI-
GUES DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecâni-
co, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
18 de julho de 1987, fi lho de JOSÉ ROBERTO DOS SAN-
TOS e de SANDRA REGINA TESCARI DOS SANTOS. Ela, 
de nacionalidade brasileira, protética, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de novembro de 1987, 
fi lha de JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e de NEUSA PEREI-
RA DA SILVA. 

DANIEL PEREIRA SANTOS e MEIRIELE VENÂNCIA PE-
REIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, armador, solteiro, 
nascido em Caculé, BA, no dia 20 de dezembro de 1998, 
fi lho de SALVADOR BARBOSA DOS SANTOS e de MARIA 
PEREIRA SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, do 
lar, solteira, nascida em Caculé, BA, no dia 14 de fevereiro 
de 2002, fi lha de ADAUTO SILVA PEREIRA e de FABIANA 
VENÂNCIA DE JESUS. 

ANTONIO FERREIRA HENRIQUE e GISLENE PERPE-
TUA FEDOSSI DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
corretor de imóveis, divorciado, nascido em Santa Rita do 
Araguaia, GO, no dia 17 de fevereiro de 1949, fi lho de PE-
DRO MANOEL HENRIQUE e de ALMERINDA FERREIRA 
FRANCA. Ela, de nacionalidade , nutricionista, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de abril de 
1983, fi lha de JONAS BENTO DA SILVA e de MARIA RITA 
FEDOSSI DA SILVA. 

LUCIANO VACCARI GRASSI e NATASHA CASTELI 
BONFIM. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de outu-
bro de 1979, fi lho de GILBERTO GRASSI e de DOMITILDE 
VACCARI GRASSI. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de 
agosto de 1987, fi lha de MAURO FERREIRA BONFIM e de 
ANA MARIA CASTELI BONFIM. 

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, 31 agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

NOVA REGRA

Supermercado já cobra 
assinatura de termo de 
pais para filho entrar

Supermercados já estão 
cobrando dos pais ou respon-
sáveis assinatura de termo 
para que crianças entrem junto 
com eles nos estabelecimen-
tos. A medida começou a valer 
nesta segunda-feira (31) em 
Rio Preto.

A norma faz parte da de-
liberação 3/2020 formulado 
pelo Comitê Gestor de En-
frentamento ao Coronavírus. 
A partir desta quarta-feira 
(2) o mesmo regramento 
vale para todos os demais 
estabelecimentos comerciais 
que tenham atendimento 
presencial.

Os estabelecimentos ti-
veram que elaborar um for-
mulário próprio contendo os 
dados dos pais ou respon-
sáveis no qual os mesmo 
deverão justificar porque 
estariam levando às crianças 
as compras.

Na maioria das justificati-
vas apresentadas pelos pais 
que assinaram o termo de 
responsabilidade que leva-
ram as crianças com sigo por 
não terem com quem deixar 
as mesmas para poder ir 
fazer compras.

Acompanhante Zero – a 
mesma deliberação que abre 
a brecha para que as pessoas 
possam entrar com as crianças 
nos estabelecimentos decreta 
oficialmente a proibição de 
qualquer outro tipo de acom-
panhante da mesma família. 
Limitando assim a entrada de 
uma pessoa por família com 
exceção do caso das crianças 
com o devido termo de respon-

sabilidade assinado.
Justificativa - Mirian Wokr, 

gerente da Vigilância Sanitária, 
salientou na semana passada 
que a proibição de acompa-
nhantes ou apenas uma pessoa 
por família nos estabelecimen-
tos comerciais é um recomen-
dação feita deste o começo a 
reabertura das atividades eco-
nômicas na cidade. “Sempre 
recomendamos para que não 
se levasse acompanhante”, 
salientou Mirian.

Determinação – Como 
apenas a recomendação não 
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surtiu efeito desde a semana 
passada inicialmente com os 
hipermercados e supermerca-
dos foi feito um decreto para 
a entrada de uma pessoa por 
família. E esta semana com a 
mudança na Deliberação 3 no 
seu item 3.9 – estendeu-se 
essa proibição para todos os 
estabelecimentos comerciais.

Serviços liberados - o setor 
de Serviços não será afetado, 
mas a recomendação continua 
a mesma, se possível cliente 
ou usuário vá sozinho a estes 
locais. Mirian salienta como 

dentro deste enquadramento 
estão os Serviços de Saúde, por 
exemplo, não teria como proibir, 
além de outros serviços.

Shoppings – no caso de sho-
pping a proibição também não 
vale – pois segundo a gerente 
da Vigilância, dentro destes 
locais também existem pres-
tadores de Serviços que estão 
liberados para ter acompanhan-
te. Porém, o regramento para 
os estabelecimentos comerciais 
que ficam dentro dos shoppings 
são o mesmo dos que ficam 
fora (proibido acompanhante).

Mãe assina termo para que filha possa entrar junto com ela em mercado de Rio Preto

HOJE

Instituto inicia reabilitação de 
pacientes com sequelas da Covid

O Instituto de reabilita-
ção Lucy Montoro, de São 
José do Rio Preto, inicia 
nesta terça-feira (1), o tra-
tamento de reabilitação de 
pacientes com sequelas da 
Covid-19. Inicialmente, 20 
pacientes que já passaram 
por avaliação prévia, darão 
início a reabilitação.

O programa de avalia-
ção da instituição conta 
com uma equipe formada 
por médicos fisiatras, fi-
sioterapeutas, assistentes 
sociais, fonoaudiólogos, 
psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, educadores 
físicos e nutricionistas.

Serão avaliadas as prin-
cipais sequelas causadas 
pela Covid-19 como a 
pulmonar, além de seque-
las físicas, psicológicas e 
neurológicas. Os pacientes 
passarão por triagem com 
todas as especialidades e 
será prescrito programa de 
reabilitação de acordo com 
cada caso.

O tratamento faz parte 
de estudo de serviços liga-
dos a outras universidades 
do país, um observatório 
de estudos com pacientes 
com sequelas da Covid-19. 
Pacientes de Rio Preto e 
toda região atendidos pela 
rede Lucy Montoro que 

apresentarem sequelas da 
doença podem participar 
da reabilitação.

O Instituto dará todo 
suporte e equipamento 
necessário para realização 
do tratamento como an-
dadores, cadeira de rodas, 
suplementos nutricionais, 
entre outros. A equipe 
acompanhará todos os 
pacientes até que atinjam 
o sucesso no plano de 
reabilitação individual es-
tabelecido.

Ocupação 
em UTI cresce

A região de Rio Preto 
voltou a apresentar cresci-
mento na taxa de ocupa-
ção de UTIs nesta segunda-
-feira (31). São 77,8% dos 
leitos ocupados, segundo 
os dados do Seade (Siste-
ma Estadual de Análise de 
Dados e Estatísticas) do 
Governo de São Paulo. Nas 
enfermarias, a ocupação é 
de 58,8%.

Na próxima sexta-feira 
(4), o Governo avaliará se a 
região poderá avançar para 
fase amarela do Plano São 
Paulo. Um dos critérios uti-
lizados e exigidos para essa 
mudança é ter o índice de 
ocupação de UTIs inferior 
a 75%.

Vinicius LIMA
Divulgação
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1641

(De 01 de setembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora MARIA APARECIDA CARVALHO DE AMORIM, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0299/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/09/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1642

(De 01 de setembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à se-
nhora JULINDA ARANHA NETA, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0300/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/09/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1643
(De 01 de setembro de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora VALÉRIA ROSSI SILBERMAN, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-

da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0301/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/09/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1644

(De 01 de setembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora APARECIDA ELIZABETE DUARTE PASSETTI, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB 
I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0302/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/09/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1645
(De 01 de setembro de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ, com proventos proporcionais sobre a última 
remuneração, ao senhor SIDNEI PEREIRA DA MOTA, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Agente Fiscal de 
Posturas, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, in-
ciso I, da Constituição Federal, e de acordo com o art. 6º-A, 
da Emenda Constitucional nº 41/03, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 70/12.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 01.4/0303/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/09/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1646

(De 01 de setembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ, com proventos integrais, à senhora MIRIAM TE-
RESA ZAPONE ARRUDA, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, in-
ciso I, da Constituição Federal, e de acordo com o art. 6º-A, 
da Emenda Constitucional nº 41/03, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 70/12.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 01.3/0304/09/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/09/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 40/2020
PROCESSO: 1405/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0244/20
EMPRESA: CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
DESPACHO: APLICAÇÃO DE PENALIDADES DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO
Considerando os fatos narrados no Interno 256/2020 indi-
cando o descumprimento de cláusula contratual por parte da 
Contratada, sem justo motivo. Considerando que foi garan-
tido a contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
conforme registros constantes do processo. Considerando 
os princípios da legalidade, da moralidade administrativa, da 
indisponibilidade do interesse público e o da vinculação ao 
instrumento convocatório. Considerando o Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município; DECIDO: Aplicar à empresa 
CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI a penalidade 
de multa de 20% sobre o valor referente às obrigações não 
cumpridas, conforme estipulado na Clau. 6.2 item IV da Ata 
de Registro de Preço. Suspender o direito da empresa CV 
DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI em licitar e con-
tratar com esta Administração, pelo prazo de 2 anos, nos ter-
mos do Art. 7 da Lei Federal nº 10.520/02. Com fundamento 
nos art. 77, 78,  I, CC art. 79,  I, dispostos na Lei 8.666/93, 
bem como cláus. 5.1 item “d” da Ata de Registro de Preços, 
CANCELAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, de forma 
unilateral. Fica concedido o prazo de 5 úteis para a empresa, 
em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. SME. Sueli P. A. Costa 
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 14886/20
CONTRATADA: RIO TELECON TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA ME
EMPENHO 14904/20
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO 
PRETO EPP
EMPENHO 14347/20
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 
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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
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2020
ATA Nº 0665/20
CONTRATADA: JORGE H. KHURY JUNIOR EPP
OBJETO: Fornecimento de borrifador e capacho – Valor Uni-
tário – Item 03 – R$110,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2020
ATA Nº 0666/20
CONTRATADA: ALCEU DE OLIVEIRA 97383600800
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção corre-
tiva e preventiva em centrais de alarme – Valores Unitários 
– Item 04 – R$0,29; Item 18 – R$22,50 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2020
ATA Nº 0667/20
CONTRATADA: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUI-
PAMENTOS ELETRONICOS
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção corretiva 
e preventiva em centrais de alarme – Valores Unitários – 
Item 01 – R$1,20; Item 03 – R$57,40; Item 05 – R$2,00; Item 
19 – R$169,00; Item 20 – R$134,00; Item 21 – R$41,99; Item 
24 – R$10,30 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2020
ATA Nº 0668/20
CONTRATADA: R. D. VELANI ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção corre-
tiva e preventiva em centrais de alarme – Valores Unitários 
– Item 02 – R$20,00; Item 08 – R$18,00; Item 14 – R$6,00; 
Item 15 – R$8,00; Item 28 – R$5,00 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PANTERA COR 
DE ROSA (AV. NOVA GRANADA, 4320) – SEC. MUN. EDU-
CAÇÃO. Informamos que foram disponibilizados esclareci-
mentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte 
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Vi-
sitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte integrante do 
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos 
legais o documento original encartado nos autos, a disposi-
ção dos interessados.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 026/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o 
seu objeto a favor do vencedor: Constroeste Construtora e 
Participações Ltda. Sergio A. Issas - Secretário Municipal de 
Obras
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
243/2020 – PROCESSO Nº 12.167/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (achocolato, açúcar, arroz e outros) para atendi-
mento das unidades escolares da rede municipal de ensino. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 02/09/2020 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
209/2020 – PROCESSO Nº 11.939/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
para atender a demanda da rede pública de saúde e reali-
zar procedimentos e exames no Laboratório Municipal de 
Sorologia. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 02/09/2020 às 16:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 318/2020, PROCESSO 12.775/2020, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de álcool gel em 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 17/09/2020, 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° 326/2020, PROCESSO 12.821/2020, objetivando a 
aquisição de materiais para confecção de estrutura guarda 
corpo/gradil para o novo Terminal Urbano. Secretaria Muni-
cipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 21/09/2020, 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° 315/2020, PROCESSO 12.770/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de material hospitalar. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 17/09/2020, 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.

DECRETO Nº 18.678
DE 28 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$ 1.550.000,00 
(um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), para reforço 
de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 424 R$ 150.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2065.3390.32.01 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 585 R$ 110.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 584 R$ 10.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 241 R$ 80.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.3390.30.01 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 243 R$ 17.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2060.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 294 R$ 810.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 267 R$ 45.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2057.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 261 R$ 11.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2057.3390.30.01 – Material de consumo
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 438 R$ 317.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º 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 AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 359 R$ 50.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2063.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 355 R$ 1.026.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2063.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 247 R$ 157.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.4490.51.01 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 317.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
ra do défi cit atuarial
Art. 3º 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. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 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 ESTRA-
TÉGICO, 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.

LEI Nº 13.617
DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

Proíbe a distribuição, a título de brinde, promoção ou sorteio, 
de animais vivos em eventos públicos ou privados.
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 Fica proibida a distribuição de quaisquer animais, 
sadios, enfermos ou portadores de má formação anatômica 
ou defi ciência fi siológica, a título de brinde, promoção ou 
sorteio, em eventos públicos ou privados de qualquer nature-
za, assim como nas redes sociais.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no artigo 1° desta 
Lei, nos seguintes casos:
I - encaminhamento a terceiro, através de feiras, campanhas 
ou outras formas de doação/adoção, mediante o cumpri-
mento de exigências preestabelecidas pelo órgão municipal 
competente de quaisquer animais, cujo objetivo seja a tutela 
responsável e o cuidado permanente destes. 
II - sorteios de pássaros, por ocasião de feiras e exposições 
específi cas, quando destinados aos criadores e expositores, 
sabedores das suas responsabilidades e cuja tutela, bem 
como cuidado com os referidos pássaros, são ações perma-
nentes da classe. 
Art. 2º Em caso de constatação da distribuição, a título de 
brinde, promoção ou sorteio, de quaisquer animais, fatos 
estes constatados no ato da fi scalização pela autoridade 
competente, o(s) mesmo(s) serão recolhidos pelo órgão 
competente e encaminhados para adoção, seguindo critérios 
defi nidos pela administração municipal, independentemente 
da aplicação de advertência ou multa. 
Art. 3º Na infração do artigo 1º será imposta a multa corres-
pondente ao valor de 10 (dez) unidades fi scais vigentes no 
Município, dobrada a cada reincidência, progressivamente.
§ 1º Estão sujeitos às sanções penais e administrativas ca-
bíveis as pessoas físicas, bem como qualquer organização 
social ou empresa com ou sem fi ns lucrativos, de caráter 
público ou privado, que violem o disposto nesta Lei. 
§ 2º Em caso de três 03 (três) autuações o estabelecimento 
terá seu alvará de funcionamento suspenso;
Art. 4º Os valores arrecadados com o pagamento das multas 
serão recolhidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, 
para aplicação em programas, projetos e ações ambientais 
voltados à defesa e proteção dos animais. 
Art. 5º   Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a 
data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 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 15.076/2020
Projeto de Lei nº 227/2019
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2020
COMPRA DIRETA nº 3207/2020
Contratada: MAPEL MANUTENÇÃO, PEÇAS, EMPILHA-
DEIRAS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada em realizar 
quatro manutenções preventivas na empilhadeira modelo 
CLARK GEX 30 elétrica.
Valor total: R$ 6.717,18             Prazo: 12 meses.   Data da 
assinatura:  26.08.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
43/2020 – PROCESSO SICOM 3212/2020
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, des-
cartáveis, itens para copa e cozinha a serem utilizados nas 
unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto 
– SeMAE.
Fica designado o dia 08.09.2020, às 09:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 31.08.2020 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – 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 0369611 – Construtora 
Elevação Ltda. Valor: R$ 630.720,63. Motivo: Tendo em 
vista a liberação do recurso federal.  Publicada por afi xa-
ção no local de costume, e pela imprensa local. S. J. R. P., 
31.08.2020. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financei-
ro – Nicanor Batista Junior – Superintendente.
S. J. Rio Preto 31.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Portaria SEMAS n° 16/2020
31 de agosto de 2020.

Dispõe sobre a prorrogação do regime de jornada por turnos 
de trabalho na Secretaria de Assistência Social e novas 
determinações de organização dos atendimentos no serviço 
da Secretaria Municipal de Assistência Social frente as atua-
lizações das demandas e ações em medidas de prevenção 
e enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, o cenário atual da pandemia com au-
mento do número de contaminação pelo COVID-19, neste 
momento.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica prorrogado em todos os termos a Portaria 
SEMAS nº 10/20   até o dia 15 de setembro de 2020.
Artigo 2º - Ratifi ca-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglome-
rações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no 
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exercício da função de Proteção Social para com a popula-
ção.
Artigo 3º - Nas dependências da unidade de atendimento, 
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre 
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e dis-
seminação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 4º - As determinações dispostas complementam o 
Decreto Municipal nº 18.554 e ratifi cação/retifi cam as Porta-
rias SEMAS nº 02, 03, 06, 08 e 10/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento 
de regras específi cas.
Artigo 5º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 01/09/2020, tem vigên-
cia por tempo determinada até o dia 15/09/20, podendo ser 
revista a qualquer tempo de acordo com a necessidade e as 
medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Notifi cação Fiscal - IFP/SEMDEC

Pelo presente, fi ca o interessado, ANDERSON MARTINS 
GUBOLIN, devidamente notifi cado sobre o INDEFERIMEN-
TO do pedido de reconsideração de despacho solicitado 
através do protocolo n.º 202036141.
Sobreleva-se que a notifi cação via imprensa ofi cial ocorre 
em virtude da tentativa infrutífera de entrega por via postal – 
A.R.: JU 85469124 9 BR.
Inspetoria Fiscal de Posturas - SEMDEC
São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2020.

Extrato de Portaria n.º 015/2020 de 27 de agosto de 
2020 - DESIGNA, os servidores estáveis: João Roberto de 
Oliveira Lima, Osvaldir Fialho de Brito e Eziquiel de Andrade, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a E. Comis-
são Sindicante, na apuração dos fatos relatados no Interno 
nº 267/2020 – Ouvidoria/GCM.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/ CORREGEDORIA GCM

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA N° 223/2020 
Dispõe sobre a distribuição de unidades 
escolares do SETOR 02 – CENTRAL 2, da 
supervisão de ensino. 

  A Secretária Municipal de Educação diante das atribuições que a legislação lhe 
confere, expede a seguinte Portaria: 

  
Artigo 1º. Ficam distribuídas, nos termos da Lei Complementar 138, de 28 de dezembro de 
2001, Seção IV, Art. 20, inciso I e II, e da Portaria 145/2020, as unidades escolares do setor 02 
– CENTRAL 2, para os supervisores de ensino desta Secretaria Municipal de Educação, 
conforme quadro abaixo:          

Setor Unidades Escolares Supervisor de Ensino 
02 EM A BELA ADORMEDICA MIRIAN ROBERTA PEDRINI 
02 EM ANTONIO TEIXEIRA MARQUES KLEBER HENRIQUE DA SILVA 
02 EM CÉU ENCANTADO MARIANA CORREIA DA SILVEIRA  
02 EEI ESTRELINHA DO CEU DANIELE REJANE BARBOSA REZENDE 
02 EM FADA AZUL VANESSA GARCIA SANCHES 
02 EM JOAZINHO E MARIA ANDREA USSEM WEHBI 
02 EM LAERTE TEIXEIRA DA COSTA ARIANE DALBIEN GARRIDO 

BARROSO 
02 EM LYDIA SANFELICE JOSEANE SPURIO COSTA 
02 EEI NOEMIA BORIN RADUAN SANDRA MARA PINTO RODRIGUES 
02 EM ODAIR ALUIZIO TORTORELLO JANEMAR TEIXEIRA MARQUES 

Artigo 2º - As substituições de que trata esta Portaria surtirão seus efeitos enquanto perdurar o 
afastamento do supervisor de ensino responsável pelo setor. 
Artigo 3º -  Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2020. 
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio 
Preto 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2020 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo: (1DOC) 1106.01.235/2020.35. 
Processo Licitatório: (Dispensa) nº 15/2020. 
Modalidade: Cotação nº 14/2020. 

Objeto: 
Serviços Técnicos de Engenharia Ambiental, relacionados com Investigação 
Detalhada, Avaliação de Risco e Plano de Intervenção, de acordo com a 
DD038/2017 da CETESB , conforme Termo de Referência. 

Contratada: ALBERTINI GEOLOGIA LTDA. ME. 
Documento (CNPJ): 13.515.832/0001-92. 
Valor estimado: R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais). 
Vigência: 12 meses, de 31/08/2020 até 30/08/2021. 
Data de Assinatura: 31/08/2020. 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º andar, Área Cível: (17)3234-2116 - Fiscal:
(17)3222-2142, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: ., São José
do Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1059864-77.2017.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Multas e demais Sanções
Requerente: Jose Maria da Silva
Requerido: Nathan Henrique da Silva e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1059864-77.2017.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) NATHAN HENRIQUE DA SILVA, Brasileiro, com endereço à Rua Ada
Gomes da Silva, 317, Jardim João Paulo II, CEP 15051-090, São José do Rio Preto - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Jose Maria da Silva, alegando
em síntese: ingressou com a ação tendo em vista que seu veículo foi apreendido na posse de
Nathan Henrique da Silva, menor de idade na época dos fatos, sem vínculo com a parte autora,
portanto, requerer a suspensão da exigibilidade das multas de trânsito nº B353466357 e nº
B353466358, e para restabelecer a pontuação no prontuário da CNH do autor, bem como
condenar o requerido a pagamento dos prejuízos materiais causados ao autor como apreensão do
veículo, guinhco e estadia no pátio, diante da apropriação indevida do veículo . 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. A parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita
(deferida a fls. 32, item 1, dos autos em epígrafe), e, portanto, isenta do recolhimento de custas.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 10 de junho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Pérola do Dia
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira
de 2020

Roberto
 Toledo

TEMPOS DIFICEIS CRIAM HOMENS FORTES. HOMENS FORTES CRIAM TEMPOS 
FÁCEIS. TEMPOS FÁCEIS CRIAM HOMENS FRACOS. E HOMENS FRACOS CRIAM 

TEMPOS DIFÍCEIS. Sorria, beba muita água e seja feliz! 
EMBAIXADOR 2021. O can-

tor Gusttavo Lima que fez o 
maior sucesso em sua LIVE 
na Arena do Parque do Peão 
de Boiadeiro de Barretos, no 
último sábado, foi convidado 
pela diretoria “Os Independen-
tes”, para ser novamente o 
Embaixador da Festa do Peão 
de Boiadeiro de Barretos em 
2021. Convite aceito!

 PRIMEIRA VEZ. Desde o 
surgimento em 1956, a Festa 
do Peão de Boiadeiro de Bar-
retos não será realizada este 
ano. A Pandemia provocou o 
adiamento da 65ª edição, já 
marcada para o período de 19 
a 29 de agosto de 2021.  

THIAGO WILDER e Nayara 
Valezi Lazaro estão curtindo 
chorinho novo desde o último 
domingo dia 30. Nasceu o fi lho 
primogênito e herdeiro Ravi. É 
só alegria para os familiares.

ACREDITE SE QUISER. 
Depois de 16 anos, Paulo Skaf 
não vai concorrer à reeleição 
para a presidência da Fiesp. 
Quer se dedicar mais à área 
política: está se aproximando 
de Bolsonaro para ser candi-
dato ao governo de São Paulo 
em 2022. De Rio Preto, Liszt 
Abdalla, um de seus escudei-
ros preferidos, já está escalado 
para a nova empreitada.   

ALEXANDRE PANE apro-
veita o isolamento social peda-
lando com amigas para manter 
o corpo em forma. Muitos 
socialites estão aderindo esse 
esporte desfi lando com suas bi-
cicletas pelas avenidas da city.  

JULIA LUCATO Fontes cur-
tiu com seus familiares o fi nal 
de semana ensolarado na casa 
de veraneio em Condomínio na 
Enseada Azul, em Fronteira. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Sem convênio
Nos primeiros quatro meses de pandemia, 
327 mil pessoas perderam o convênio 
médico e 573,8 mil deixaram de ter plano 
odontológico, de acordo com dados da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

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)

Fundo especial
Pra quem ainda não sabe, o Tribunal Superior 
Eleitoral acaba de aprovar reserva de recursos 
para candidatos negros nas eleições de 2022. 
A distribuição dos recursos do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha e do tempo 
de propaganda eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão deve ser proporcional ao total de 
candidatos negros que o partido apresentar 
para a disputa eleitoral. É um momento muito 
importante na história do Tribunal e do país que 
ao combater 
o  r a c i s m o 
escreve uma 
nova histór ia 
do Brasil com 
tintas de todas 
as cores.

Cor não conta
O Tribunal Superior Eleitoral acaba de aprovar 
reserva de recursos para candidatos negros nas 
eleições de 2022. A distribuição dos recursos 
do FEFC - Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha e do tempo de propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na televisão deve 
ser proporcional ao total de candidatos negros 
que o partido apresentar para a disputa eleitoral. 

Presidente do Clube 
Monte Líbano e 

provedor da Santa Casa, 
o médico Nadim Cury, 

aniversariante de hoje, 
dia 01 de setembro, ao 
lado da fi lha Nathália 

e da esposa Celia 
Regina Moreno Cury. A 
comemoração da data 
será só em 2021. Feliz 

aniversário!  

DiáriodoBob
OPA! Vamos começar o mês de setembro bailando, porque 

hoje é o dia do bailarino e da  bailarina. Vamos também fazer 
a oração que o Senhor nos ensinou. Hoje é o dia da Oração. 
Faltam 121 dias para terminar o ano. LIVE na Rádio Interativa, à 
partir das 9h, no Show do Roberto. As principais notícias do dia 
comentadas e interpretadas com humor e credibilidade. Agente 
se encontra no FACEBOOK. Divida do passado. Carlos Arnaldo 
disse que espera contar com o apoio de Valdomiro Lopes em sua 
campanha para prefeito. Acha que o ex-alcaide lhe deve essa 
consideração porque Ito teria desistido de uma eleição certa 
para vereador para ser candidato a vice de Valdomiro em 2000. 
O velho ranzinza achava que essa era uma conta que já tinha 
sido paga faz tempo...Meia furadas. O governador João Doria já 
aderiu à moda de usar sapatos sem meias. A única exceção tem 
sido nos dias mais frios que tem feito em São Paulo. Detalhe: 
alguns secretários estão seguindo o chefe. Vale quanto pesa? 
Ana Paula Arósio, sumida da TV há dez anos e que mora no 
Reino Unido, recebeu um cachê de R$ 8 milhões para estrelar 
a campanha publicitário para o banco Santander. Enquanto isso, 
a mãe da atriz, Claudete Aparecida Arósio, que não vê a filha 
há anos, continua morando na nossa AGERIP (Associação Ge-
ronto Geriátrica de Rio Preto) e, confessou no final de semana a 
amigas sua tristeza e saudade da filha que nem um telefonema 
se dignou a dar. Amor e dinheiro não combinam. Hoje é o dia. 
Orlando Bolçone, indicado pelo partido Democratas para ser 
o vice do prefeito Edinho Araújo, decide hoje com a família se 
vai ou não vai aceitar o convite. As apostas estão abertas até a 
meia noite. Há quem diga também que, ao aceitar fazer parte do 
futuro governo, Bolçone pode assumir a Secretaria da Fazenda. 
Consulta de graça. Tese defendida pelo Biólogo e Cientista 
Tiago Rocha, entrevistado pelo colega rio-pretense Amaury Jr. 
em seu programa de televisão: Primeiro: Ovo, o alimento mais 
nutricional do mundo. Segundo: Banana, o alimento que mais 
previne a depressão no mundo  pela quantidade de SEROTONINA 
que produz. E, terceiro: Maçã, que é o único alimento do mundo 
que consegue combater o triglicérides e o colesterol, que é uma 
das principais causas do enfarto na terra depois da margarina. 
Pedido de trégua. O rio-pretense Aloysio Nunes, comentou on-
tem que o presidente Bolsonaro deveria acatar o pedido de trégua 
humanitária dos Venezuelanos e não “se apequenar”, mesmo 

com as diferenças políticas e ideológicas entre 
lá e cá. O vírus Corona é o mote nas fronteiras.  
Ponto e basta!

Don Mané I dá o Grito!
O advogado Manoel Neves Filho, realiza o 
evento Don Mané I dá o Grito! - Churrasco 
da Independência Drive Thru, nos dias 09, 
10 e 11 de setembro, das 18 às 20 horas. 
A festa é 100% em prol do Centro Social 
Estoril. Haverá Live com sorteio de prêmios. 
Kit a R$ 25,00 reais.  

Grito de alerta
A interrupção das aulas online que houve 
na rede municipal de ensino pela demora 
na consulta a respeito das limitações 
impostas pelo período eleitoral apontam 
que a Procuradoria-Geral do Município 
deveria ser mais ágil no atendimento das 
demandas internas. Por um descuido, as 
crianças perderam quase uma semana 
de contato com seus professores e as 
famílias se viram desorientadas.

Juntos e separados
O isolamento social que continua mudando 
o comportamento das famílias trouxe 
uma nova realidade em referência aos 
casamentos. Ou os casais se tornam mais 
unidos ou se separam. Durante os meses 
de maio e junho houve um aumento de 
18,7% dos divórcios registrados nos 
cartórios em comparação ao mesmo 
período do ano passado.

Brasa Viola
No próximo dia 12 de setembro, no Recinto 
de Exposições de Rio Preto. Faça parte 
do 1º evento Drive In de Churrasco do 
Brasil. O evento terá a dupla Joan Neto & 
Daniel na abertura, as piadas hilariantes 
do humorista Marcus Cirillo. Além de 
showzaço da Bruna Viola, com transmissão 
ao vivo, em suas redes sociais. Ingressos 
no link Bio@brunaviolamt. 

A lindona Nikelly Guareschi, futura médica 
dermatologista, ganhou idade nova ontem, 

dia 31 de agosto, com um jantar só para 
familiares na residência de seus pais o 

empresário Osmair Guareschi e Neide em 
condomínio fechado. Parabéns!

“BOLA” na Rede
De volta a Turim para os treinamentos 
de pré-temporada na Juventus, que 
começaram na última segunda-feira, 
o craque português Cristiano Ronaldo 
reforçou ontem, em uma postagem em 
suas redes sociais, a sua vontade de 
conquistar “a Itália, a Europa e o mundo”, 
pela equipe, exaltando os valores e a 
paixão do clube italiano.


