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Orlando Bolçone 
vai concorrer 

como candidato a 
vice de Edinho

Candidato a prefeito pode 
gastar até R$ 2,7 mi este ano

EM RIO PRETO

  Os candidatos a prefeito e 
vereadores de Rio Preto já 
sabem qual será o limite de 
gastos que poderão utilizar em 
suas respectivas campanhas 
na eleição municipal deste 
ano. Todos deverão respeitar 
o teto estipulado Lei das Elei-
ções (Lei nº 9.504/1997).
No caso dos candidatos a pre-
feito o teto de gastos ficou es-
tipulado em R$ 2.722.689,86, 
valor é R$ 383.675,11 maior 
do que na eleição de 2016 – o 
mínimo legal a que deve ser 
declarado pelo candidato a 
prefeito é de R$ 100 mil. Veja 
também o teto para vereador e 
os gastos máximos em algumas 
das principais cidades da  região 
de Rio Preto, como Mirassol e 
Monte Aprazível, entre outros 
municípios.                Pág A3

Cláudio LAHOS

Anúncio de fase hoje gera grande expectativa 
Vitrines de shoppings na cidade já expõem cartazes com ofertas e promoções

Ricardo BONI

Guilherme BATISTA

Saúde diz que 
ocupação de 
UTI está em 

70,8%
Pág. A5

Shoppings 
apostam 

em lives e 
promoções
Mesmo com os shoppings 

autorizados a retomar os ser-
viços presenciais em Rio Preto 
no início do mês de junho, 
os lojistas ainda sentem que 
as vendas tem sido aquém 
do esperado. Para tentar 
movimentar os negócios, o 
Riopreto Shopping e o Plaza 
Avenida Shopping irão reali-
zar promoções e liquidações 
para os consumidores.    
                             Pág. A2

Os três setores mais afetados 
desde o inicio da quarentena 
imposta no Estado de São Paulo 
no final do mês de março estão 
esperançosos e otimistas para 
o anuncio do novo faseamento 
do Plano São Paulo nesta sex-
ta-feira (4). Os empresários e 
empreendedores dos setores da 

alimentação: bares, restauran-
tes e similares; beleza: salões 
e barbearias e as academias 
aumentaram as suas expectati-
va para voltar a poder trabalhar 
plenamente com a possibilidade 
de Rio Preto ser reclassificada 
para a fase Amarela.

                             Pág A3 

Empresários estão ansiosos para anúncio do Estado hoje

Emurb promete 
entregar 

cobertura de 
passarela antes

A cobertura da passarela 
que liga o Terminal Urbano ao 
Novo Terminal Suburbano se-
gue em ritmo acelerado e deve 
ser entregue antes do previsto. 
A previsão atualizada é de que 
a obra seja concluída na pri-
meira semana de novembro, 
quase três meses antes da 
data prevista. “A maior parte 
do material necessário já foi 
entregue”, diz Rodrigo Juliano, 
da Emurb.                Pág A2

Média móvel 
da SRAG 
cai e fica 
em 43%

Pág. A5

Casos de 
adultério têm 

até cabelo 
cortado na faca

A polícia regsitrou dois ca-
sos de briga de casal provoca-
dos por adultérios. Num deles 
uma mulher foi presa pela 
Polícia Militar após esfaquear o 
companheiro, conhecido como 
“Ciganinho”, e cortar o cabelo 
da outra mulher com uma faca. 
O caso aconteceu no bairro 
João Paulo II.            Pág.A4

Golpes na OLX 
e Facebook 
fazem mais 

vítimas 
Pág. A4

Juiz manda 
internar jovem 
que bateu na 

namorada grávida
Um adolescente de 15 anos 

foi apreendido na tarde de 
quarta-feira (2) após agredir 
a namorada, também de 15 
anos, que está grávida de 6 
meses. No final da tarde  de 
ontem o juiz Evandro Pelarin 
mandou que o jovem ficasse 
apreendido e fosse internado 
na Fundação Casa.      Pág.A4 Juiz Evandro Pelarin, da Vara da Infância e Juventude
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Shoppings apostam em promoções 
e lives para atrair mais clientes

Mesmo com os shoppings 
autorizados a retomar os ser-
viços presenciais em Rio Preto 
no início do mês de junho, 
os lojistas ainda sentem que 
as vendas tem sido aquém 
do esperado. Para tentar 
movimentar os negócios, o 
Riopreto Shopping e o Plaza 
Avenida Shopping irão realizar 
promoções e liquidações para 
os consumidores.

No Riopreto Shopping está 
rolando a campanha “Imper-
díveis Semana Brasil” até 
o dia 13 de setembro, com 
descontos de até 80%. A ação 
teve a adesão da maioria das 
lojas do centro de compras e 
conta com itens de diversos 
segmentos como: moda, in-
formática, brinquedos, calça-
dos e acessórios, cosméticos, 
alimentação, artigos para a 
casa, viagens e construção.

A proprietária da loja Ga-
briela Motta Store, Karla Tia-
go, que aderiu a campanha, 
tem a esperança de que as 
promoções aumentem em 
até 20% as vendas. “Temos 
visto que o fluxo no shopping 
tem sido gradual, mas muitas 
ainda estão com medo de vir. 
Acredito que com a abertura 
das praças de alimentações 

em uma possível fase amarela 
melhore movimento. Até lá, es-
tamos dando esses descontos 
para poder atrair os clientes”, 
comentou.

O Plaza Avenida Shopping 
também apostou nos liquida-
ções para chamar a atenção 
do público com a campa-
nha “Fast Plaza Digital”, com 
promoções de até 70% de 
desconto. No sábado (5) será 
realizada uma live, a partir das 
13h no página do centro de 
compras no Facebook, onde 
várias lojas e restaurantes irão 
anunciar descontos que serão 
válidos até às 22h. Após este 
período, os preços voltam ao 
normal. As compras deverão 
ser feitas na hora por meio do 
aplicativo WhatsApp.

Cada loja participante irá 
divulgar ao vivo o número para 
mais informações e reserva 
dos produtos. Ao comprar, o 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

cliente também deverá com-
binar a forma de pagamento 
e de retirada (na loja, delivery 
ou drive thru) diretamente com 
o lojista.

“Fazemos esta ação todo 
ano e nesta edição teremos 
mais de 20 estabelecimentos 
participando. É uma forma de 
tentar ajudar os nossos lojis-
tas. Em condições normais, 
eles conseguem vender até 
50% mais neste período, mas 
é difícil precisar qual será o 
real impacto neste ano por 
conta da pandemia”, explicou 
a supervisora de marketing do 
Plaza, Paula Buosi.

O Shopping Cidade Norte e 
Iguatemi informaram não ter 
nenhuma promoção ou liqui-
dação programada para esta 
semana. Já o Praça Shopping 
realizou a campanha “Econo-
mix” no mês passado, com 
produtos de 20% a 70%.

ECONOMIA

O Plaza Avenida Shopping também 
apostou nos liquidações para chamar 
a atenção do público com a campanha 
“Fast Plaza Digital”, com promoções 
de até 70% de desconto. No sábado 

(5) será realizada uma live, a partir das 
13h no página do centro de compras no 

Facebook

Shoppings já exibem nas vitrines anúncios de promoções e ofertas

Ricardo BONI

REGULARIZAÇÃO OBRA

Prefeitura vai começar cadastro 
de imóveis do Vista Alegre 3

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Ha-
bitação, começa no próximo 
dia 9 de setembro uma vistoria 
nos imóveis do bairro Vista 
Alegre III. A ação está em sua 
terceira fase, logo após o ca-
dastramento dos bairros Vista 
Alegre I e II.

De acordo com a secre-
tária de Habitação, Fabiana 
Zanquetta, três fiscais farão 
o trabalho em campo. “Cada 
um dos fiscais estará com 
envelopes de uma respectiva 
quadra e/ou lotes que serão 
entregues para o responsável 
do imóvel com as orientações 
para o interessado providenciar 
a documentação necessária, 
momento em que o fiscal fará 
a vistoria para identificação do 

ocupante no lote. O envelope 
com os documentos deverá 
ser entregue na associação de 
moradores”, destacou ela.

O cronograma de visitas 
pode sofrer alterações nas da-
tas, inclusive com a suspensão 
das vistorias, seja por mal tem-
po, por motivo de força maior 
ou caso fortuito.

A Secretaria solicita ainda 
que em caso de confirmação ou 
suspeita de COVID-19, o ocu-
pante informe ao fiscal para que 
seja realizado agendamento em 
data posterior.

A medida foi tomada para 
que os serviços de Regulari-
zação Fundiária não fossem 
interrompidos mesmo com a 
pandemia da Covid-19.

Orientações – É necessário 
permitir o acesso do fiscal ao 
imóvel e a todas as constru-

ções existentes. Caso o fiscal 
não encontre o responsável no 
local, será feito nova vistoria, 
se possível, por meio de agen-
damento informando o período 
da próxima diligência.

Já em caso de imóvel alu-
gado ou cedido, é necessária 
a presença do morador junta-
mente com o responsável pelo 
imóvel, devendo ambos apre-
sentarem um documento de 
identificação oficial com foto.

Em caso de lote vago, a 
orientação é que o lote esteja 
devidamente delimitado com 
portão de acesso específico ou 
abertura na cerca, com corrente 
e cadeado.

No mês de agosto o cadas-
tro foi realizado no Vista Alegre 
I e II com cerca de 600 lotes e 
população estimada em 1.200 
pessoas.

Da REPORTAGEM

Emurb promete cobertura de 
passarela até novembro

Investimento é 
parte do contrato 

de reforma do 
antigo Terminal 

Urbano 

A cobertura da passarela 
que liga o Terminal Urbano 
ao Novo Terminal Suburbano 
segue em ritmo acelerado e 
deve ser entregue antes do 
previsto. A previsão atualizada 
é de que a obra seja concluída 
na primeira semana de novem-
bro, quase três meses antes da 
data inicialmente prevista para 
a conclusão – 31 de janeiro.

“A maior parte do material 
necessário já foi entregue e o 
serviço de instalação já passou 
de 70%”, comentou o presi-
dente da Emurb – empresa 
municipal responsável pela 
manutenção dos dois terminais 
–, Rodrigo Juliano.

O investimento é parte do 
contrato de reforma do antigo 
Terminal Urbano que, a partir 
do ano que vem, receberá as 

linhas suburbanas – destinos 
a até 100 quilômetros de Rio 
Preto – totalizando R$ 3,6 
milhões.

A estrutura metálica que 
sustentará as telhas do tipo 
termoacústica já foi instala-
da. Junto à cobertura será 
montado o forro em material 
ecológico que imita madeira, o 
que garantirá a manutenção do 
conceito arquitetônico da obra.

“Com a liberação da passa-

rela, os usuários do transporte 
coletivo voltarão a ter acesso 
direto, e agora coberto, ao Ter-
minal Suburbano, à Rodoviária 
e ao Centro de Rio Preto, sem 
a necessidade de atravessar a 
linha férrea pela rua Bernardino 
de Campos, aumentando a se-
gurança no local”, comentou o 
secretário de Trânsito, Amaury 
Hernandes.

Ligação
A nova passarela tem 195 

metros lineares de extensão 
e liga as escadas rolantes do 
cone central (prédio adminis-
trativo) do Terminal Urbano ao 
saguão principal do futuro Ter-
minal Suburbano, que também 
entrou na fase final de reforma.

A estrutura metálica está 
90% concluída, a parte de al-
venaria 80%, faltando apenas 
cobertura e forro.

Da REPORTAGEM

Fabiana Zanquetta, secretária de Habitação

Divulgação

Obra de cobertura da passarela está adiantada, diz Emurb

Divulgação
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Saiba quanto cada 
candidato pode gastar 

na campanha deste ano
Os candidatos a prefeito 

e vereadores de Rio Preto já 
sabem qual será o limite de 
gastos que poderão utilizar em 
suas respectivas campanhas 
na eleição municipal deste 
ano. Todos deverão respeitar 
o teto estipulado Lei das Elei-
ções (Lei nº 9.504/1997).

Prefeitos – no caso dos 
candidatos a prefeito o teto 
de gastos ficou estipulado em 
R$ 2.722.689,86, valor é R$ 
383.675,11 maior do que na 
eleição de 2016 – o mínimo 
legal a que deve ser declarado 
pelo candidato a prefeito é de 
R$ 100 mil reais.

Vereadores – por sua vez 
os candidatos a uma das 17 
cadeiras da Câmara de Rio 
Preto terão que ter o gasto 
mínimo de R$ 10 mil e o teto 
para a eleição deste ano ficou 
definido em R$ 113.318,61 
– o valor é R$ 13.946,97 
superior ao último pleito.

2º Turno – caso acon-
teça 2º turno cada um dos 
dois candidatos a prefeito na 
disputa poderá ter um gasto 
de um pouco mais de R$ 1 
milhão nesta afse da eleição.

Os dados estão disponíveis 
no Portal do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e em breve será 
disponibilizado no sistema 
DivulgaCandContas. O Jornal 
DHoje traz também uam lista 
dos gastos permitidos nas 

principais cidades da região.

Multa – os candidatos 
que ultrapassarem os limites 
estabelecidos pela lei serão 
multados no valor equivalente 
a 100% da quantia que ultra-
passar o teto fixado e podendo 
posteriormente ser feita a apu-
ração da prática de eventual 
abuso de poder econômico.

Despesas - o limite de 
gastos abrange a contratação 
de pessoal de forma direta ou 
indireta, confecção de material 
impresso de qualquer nature-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

CONCURSADOS

Empresários na expectativa 
para mudança de fase hoje

Os três setores mais afeta-
dos desde o inicio da quaren-
tena imposta no Estado de São 
Paulo no final do mês de março 
estão esperançosos e otimistas 
para o anuncio do novo fase-
amento do Plano São Paulo 
nesta sexta-feira (4). Os em-
presários e empreendedores 
dos setores da alimentação: 
bares, restaurantes e similares, 
beleza: salões e barbearias e 
as academias aumentaram as 
suas expectativa para voltar a 
poder trabalhar plenamente 
com a possibilidade de Rio 
Preto ser reclassificada para a 
fase Amarela.

Segundo Thiago Polisseni 
Acquaroni, proprietário de uma 
academia, todos já tinham 
feito as adequações necessá-
rias com todas as adaptações 
exigidas dentro dos protocolos 
para o setor e estão prontos 
abrir a expectativa é alta pela 
mudança. “Queremos voltar 
a trabalhar de maneira justa 

e adequada”, salientou Ac-
quaroni.

As academias estão fecha-
das desde o inicio da pandemia 
no final do mês de março – os 
professores de educação física 
estão autorizados apenas a 
darem aulas particulares para 
grupos pequenos em ambien-
tes abertos.

uma reunião na quarta-feira 
(2) virtualmente para debater 
os protocolos que todos terão 
que seguir e tiraram alguns 
encaminhamentos.

Esclarecimentos – no que 
diz respeito à Vigilância Sa-
nitária que fará a fiscalização 
posterior a ida da cidade para 
a Fase Amarela o setor de Ba-
res e Restaurantes querem um 
reunião com representantes 
deste departamento municipal 
para que possam tirar todas as 
dividas do que será e como será 
permitido o funcionamento.

Atualmente o setor de bares, 
restaurantes e similares somen-
te podem atender por meio de 
drive thru e delivery.

O setor de Beleza será o 
terceiro seguimento a ser bene-
ficiado com a mudança de fase 
da região – nas idas e vindas 
de proibições o setor de salões 
de beleza e barbearias estão 
proibidos de abrir seus estabe-
lecimentos – podendo somente 
fazer atendimento a domicilio.

Sérgio SAMPAIO

Por sua vez André Barrenha, 
empresário do setor de restau-
rantes, afirma que todos estão 
com esperança que a mudança 
de fase aconteça para que 
o setor possa retomar suas 
atividades, com atendimento 
presencial. Ele salienta que um 
grupo formado por entidades 
do setor da alimentação teve 

André Barrenha, empresário do setor de restaurantes

Divulgação

PLANO SÃO PAULO

Agrega
O ex-deputado Orlando Bolçone (DEM, foto) já é o pré-

-candidato a vice para compor a chapa liderada pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB), que disputará a reeleição em novembro. 
A confirmação oficial acontece amanhã com presenças de 
emedebistas e democratas. Desde que o atual vice-prefeito 
Eleuses Paiva (PSD) desistiu de concorrer como parceiro de 
chapa de Edinho, Bolçone passou a ser o mais cotado, como 
a coluna divulgou, à época, em primeira mão. Outros nomes 
se apresentaram, porém, foram balões de ensaios porque o 
acordo entre MDB/DEM era uma questão de tempo.  Edinho 
sabe que Bolçone agrega, não tem rejeição, portanto, não é 
um fardo a ser carregado!

Concordam
Presidentes dos prin-

cipais partidos que dão 
suporte político ao governo 
Edinho Araújo (MDB) no Le-
gislativo, concordaram com 
a escolha do ex-deputado 
Orlando Bolçone (DEM) para 
compor a chapa na disputa 
pelas eleições majoritárias. 
“Um bom nome, de caráter 
e honestidade reconheci-
da”, disse o presidente do 
Patriota, Ulisses Ramalho. 
Paulo Pauléra, presidente 
da Câmara e do PP, foi mais 
comedido nas palavras por-
que espera o anúncio oficial 
do acordo que acontece 
amanhã. “Sim, vai anunciar 
amanhã (sábado)”, frisou.

Clima festivo
Como o acordo entre MDB e DEM será divulgado oficialmen-

te amanhã, na visão do presidente da Câmara, Paulo Pauléra 
(PP), poderá ocorrer em clima festivo por dois motivos: o fato de 
Orlando Bolçone ser anunciado como vice da chapa de Edinho 
Araújo e a progressão de Rio Preto para a fase amarela, a ser 
anunciado hoje pelo governo do estado. “Já na faixa amarela”, 
profetizou Pauléra. Dados da Secretaria da Saúde revelam que 
os leitos das UTIs estão 70,8% ocupados, abaixo do recomen-
dado, 75%. Se confirmar a progressão da fase laranja para 
a amarela, academias, salões de beleza, barbearias, bares e 
restaurantes vão retomar suas atividades econômicas.  

Na luta
Renato Pupo (PSDB) 

continua com tratativas para 
firmar aliança com o objetivo 
de fortalecer a sua candi-
datura para prefeito. Como 
o número de postulantes 
ainda continua elevado, o 
vereador não fechou com 
nenhum partido. “Prova-
velmente amanhã (hoje)”, 
espera. Pupo, que está de-
terminado em levar adiante 
a sua proposta, tem de rezar 
para que outros desistam do 
sonho de ser prefeito, afinal, 
político não pode ter quei-
xo-duro. Assim, siglas vão 
aparecer como cogumelos 
que brotam no chão. Sin-
ceridade, no máximo seis…

Podemos
O presidente do Pode-

mos, Kaweell Lott, informou 
que ainda está avaliando se 
vai disputar as eleições para 
prefeito ou se coligará com 
o MDB para apoiar a futura 
chapa Edinho Araújo/Orlan-
do Bolçone. “Sim, porém, 
estamos avaliando”, diz. Se 
desistir da pré-candidatura, 
Kawell diz que a tendência 
natural seria uma aliança 
com o MDB. “Provavelmente 
com o governo”, se limitou 
a dizer, se referindo à ad-
ministração Edinho Araújo. 
Mesmo reticente, Kawell 
dá sinal de que realmente 
fechará com a executiva 
emedebista.

Voou
Valdomiro Lopes voou 

para Brasília ontem a fim 
de participar da reunião da 
executiva nacional do PSB. 
Márcio França, pré-candida-
to a prefeito de São Paulo, 
participa do encontro. A 
executiva vai definir as si-
glas que o PSB vai fechar 
aliança neste período de 
convenção partidária. Ago-
ra, uma coisa pode ter cer-
teza, Valdomiro deve estar 
se alegrando por ficar longe 
de Rio Preto neste período 
de definição de candidatu-
ras. Ele não quer ser candi-
dato, mas o grupo de apoio 
político não dá sossego, diz 
um interlocutor.

Saída honrosa
O número de pré-candi-

datos a prefeito, aos poucos, 
está reduzindo. No começo 
da pré-campanha eleitoral, 
15 manifestaram o desejo 
em disputar a Prefeitura. Já 
caiu para 11, porém, até 
16 de setembro, quando 
expira o prazo para promover 
as convenções partidárias, 
outros postulantes deverão 
jogar a toalha. Sem declinar 
nomes, pelo menos quatro 
pré-candidaturas capengam 
por falta de estrutura para 
competir no processo elei-
toral. A saída honrosa seria 
coligar com outros partidos, 
agindo assim, o vexame se-
ria menor.   

Uma cola…
A última informação que 

corria no meio político on-
tem era que o deputado 
federal Geninho e o vice-
-governador Rodrigo Garcia, 
ambos do DEM, estão con-
versando com o propósito 
de levar os tucanos para 
o grupo do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). A coluna che-
cou e a conversa realmente 
existe. Agora, Renato Pupo 
reafirma que sua pré-can-
didatura está firme como 
rocha. Aliás, Pupo tem ra-
zão, afinal, neste período de 
convenção partidária o que 
mais tem é conversa entre 
os dirigentes partidários. 
Mas, sempre uma cola…  

ELEIÇÕES 2020
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LIMITE DE GASTOS ELEIÇÕES PREFEITO E VEREADOR 

                                                                              ANO 2016                         ANO 2020 

CIDADE   PREFEITO VEREADOR PREFEITO    VEREADOR 

BADY BASSITT       R$ 108.039,06       R$ 10.803,91         R$ 123.077,42             R$ 12.307,75 

MONTE APRAZÍVEL                     R$ 108.039,06        R$ 10.803,91         R$123.077,42              R$ 12.307,75 

CEDRAL                                        R$ 108.039,06        R$ 15.233,71          R$123.077,42             R$  17.354,15 

JOSÉ BONIFÁCIO                        R$ 195.790,63        R$ 10.803,91           R$223.043,46              R$ 12.307,75 

MIRASSOL                                   R$ 108.039,06         R$ 34.427,08          R$123.077,42              R$  39.219,11       

MIRASSOLÂNDIA                        R$ 108.039,06         R$ 10.803,91          R$123.077,42              R$ 12.307,75 

OLÍMPIA                                       R$ 167.488,60         R$ 21.217,21          R$190.801,97              R$ 24.170,51 

RIO PRETO                               R$ 2.390.014,75        R$ 99.472,64        R$ 2.722.689,86            R$113.318,61 

RIO PRETO 2º  TURNO PREFEITO        R$ 1.089.075,95   

 
za; propaganda e publicidade 
direta ou indireta, aluguel de 
locais para a promoção de 
atos de campanha eleitoral; e 
despesas com transporte ou 
deslocamento de candidato 
e de pessoal a serviço das 
candidaturas, correspondên-
cias e postais; instalação, 
organização e funcionamento 
de comitês de campanha; 
remuneração ou gratificação 
paga a quem preste serviço a 
candidatos e partidos; monta-
gem e operação de carros de 
som; realização de comícios 
ou eventos destinados à pro-

moção de candidatura; pro-
dução de programas de rádio, 
televisão ou vídeo; realização 
de pesquisas ou testes pré-
-eleitorais; criação e inclusão 
de páginas na internet; impul-
sionamento de conteúdo; e 
produção de jingles, vinhetas 
e slogans para propaganda 
eleitoral.

Conta Bancária - o partido 
político e os candidatos estão 
obrigados a abrir conta ban-
cária específica para registrar 
toda a movimentação financei-
ra de campanha.

Guedes dá esperança para aprovados serem chamados

Em audiência virtual nesta 
quinta-feira (3) o deputado 
federal Luiz Carlos Motta (PL) 
questionou o ministro da Fa-
zenda Paulo Guedes sobre 
a proibição imposta pela Lei 
173/2020 que estabeleceu 
proibições para contenção de 
gastos públicos, dentre elas a 
suspensão das validades dos 
concursos públicos até 31 de 
dezembro de 2020.

Segundo Motta, muitos 
das pessoas aprovadas em 
concursos já tinham feito até 

os exames médicos e também 
se desligaram dos empregos 
anteriores, mas acabaram não 
tomando posse por conta da 
pandemia inicialmente e depois 
por conta das limitações da lei 
173.

O ministro Guedes afirmou 
que existe uma nova interpreta-
ção da AGU (Advocacia Geral da 
União) e da PGFN (Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional) que 
pessoas que já tinham passado 
no concurso antes da lei 173 
poderão ocupar as vagas que 
foram criadas antes das restri-
ções. “Parece que eles poderão 

ocupar vagas que já estavam 
designadas, sem que haja 
novas aberturas de postos de 
trabalho. São postos antigos 
que já estavam abertos” sa-
lientou o ministro.

Em Rio Preto temos a situ-
ação referente aos aprovados 
no concurso da educação e 
da saúde, nos últimos cinco 
meses os aprovados no ano 
passado no concurso da Edu-
cação fizeram diversos protes-
tos cobrando da administração 
municipal a posse dos cargos. 
Com essa decisão eles ganham 
força para ampliar a pressão.

Em nota a Prefeitura não 
quis se posicionar sobre a fala 
do ministro Guedes que abriria 
a brecha jurídica para a contra-
tação dos aprovados que estão 
na esperada da posse.

Sérgio SAMPAIO
Divulgação
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NIVALDO APARECIDO MISTRÃO, 
faleceu aos 57 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Maria Luiza Comelis Mistrão e 
deixa os fi lhos Octávio e Kássia. Foi sepul-
tado no dia 03/09/2020, às 12:00, saindo 
seu féretro do velório crematório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

VICENTE ZIAUBERYS NETO, faleceu 
aos 68 anos de idade. Era divorciado e 
deixa as filha Gabrielle. Foi sepultado 
no dia 03/09/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

ALMERINDA ESTEVES, faleceu aos 76 
anos de idade. Era solteira. Foi sepultada 
no dia 03/09/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

ABIGAIL MORAES DO NASCIMENTO, 
faleceu aos 61 anos de idade. Era casada 
com o Sr. Osvaldo Bisconsim e deixa o fi lho 
Aislan. Foi sepultada no dia 03/09/2020, 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

Polícia registra mais vítimas
de golpes na OLX e Facebook

A história se repete. Mais 
dois casos de golpes envol-
vendo a compra de veículos 
na internet foram registrados 
pela polícia de Rio Preto. O 
primeiro foi de um autônomo 
de 23 anos que perdeu R$ 
6 mil ao tentar comprar um 
carro pelo Facebook nesta 
quarta-feira (2). O estelionato 
foi registrado na Central de 
Flagrantes.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o jovem entrou 
em contato com o suposto 
vendedor do veículo, e foi in-
formado que o valor da venda 
do Volkswagem Gol seria uma 
dívida que ele havia recebi-
do e, por isso pedia R$ 8,5 
mil, valor bem abaixo do de 
mercado. Após negociações 
fecharam o valor em R$ 7 mil.

O estelionatário disse que 
a vítima poderia ver o carro na 
casa da pessoa que iria pagar 
a dívida, que na verdade era 
o verdadeiro dono do carro. 
Após ver o veículo e decidir 
comprar, a vítima fez um 
depósito de R$ 6 mil para a 
conta indicada. Em seguida, 
foi até o local onde o carro es-
tava e foi impedido de pegá-lo 
porque o verdadeiro dono 
não havia negociado e nem 
recebido o valor pela venda.

O jovem também desco-
briu que o valor do carro não 

era R$ 7 mil, mas sim de 
R$ 17 mil. Neste momento 
percebeu ter caído em um 
golpe. Ele foi bloqueado pelo 
golpista e não conseguiu mais 
contato.

Na delegacia, a vítima foi 
orientada sobre o prazo de 
seis meses para representar 
criminalmente contra o autor, 
caso ele seja identificado.

OLX – no caso da OLX, 
foram duas vítimas. O golpe 
envolveu anuncio de venda de 
veículos. O caso foi registrado 
também nesta quarta-feira 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

(2), seis dias após a Polícia 
Civil de Rio Preto prender dois 
suspeitos de integrar uma qua-
drilha responsável por aplicar 
golpes em todo o país. 

Neste caso, um homem de 
48 anos anunciou na OLX a 
venda de uma moto pelo valor 
de R$ 8.500. Ele recebeu liga-
ção de um suposto comprador, 
que disse ser advogado e que 

compraria a moto para um 
cliente. O golpista solicitou 
que o vendedor levasse o ve-
ículo até o cliente e, caso ele 
gostasse, a compra seria feita.

O vendedor, então, levou a 
moto para o interessado ver, 
um ourives, de 50 anos. Am-
bos, atendendo ao pedido do 
suposto advogado, não men-
cionaram o valor do veículo.

Polícia registrou mais dois 
casos de golpe na compra 
de veículos pela internet

Já para o comprador, o 
estelionatário falou que havia 
recebido a moto em uma ne-
gociação e como não pretendia 
ficar com ela, faria a transfe-
rência para o nome de quem 
comprasse. O verdadeiro dono 
da moto e o comprador se en-
contraram e a venda foi feita.

O ourives realizou um depó-
sito no valor de R$ 6,5 mil em 

uma conta bancária no nome 
de uma mulher e o vendedor 
transferiu o veículo para ele.  
Ao conferir a conta, o técnico 
viu que não havia sido com-
pensado nenhum valor, quan-
do os dois perceberam que 
tinham caído em um golpe. 
Então seguiram até a Central 
de Flagrantes para denunciar 
o estelionato.

Divulgação

Jovem agride namorada 
grávida e esfaqueia sogro

Um adolescente de 15 
anos foi apreendido na tarde 
de quarta-feira (2) após agredir 
a namorada, também de 15 
anos, que está grávida de 6 
meses. Ele ainda desferiu uma 
facada no braço do padrasto 
da vítima, de 34 anos, pro-
vocando um corte profundo. 
O caso aconteceu no bairro 
Solidariedade.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a adolescente contou 
que o namorado iniciou uma 
discussão e, em seguida, agre-
diu-a, causando ferimentos 
em seu braço. Ele também 
quebrou vários objetos da casa 
dela.

O padrasto da vítima ten-
tou intervir para evitar que ela 
fosse agredida e foi ferido com 
um golpe de faca no braço. 
Ele precisou de atendimento 
médico e foi encaminhado 

para a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Norte.

A Polícia Militar foi acionada 
e precisou conter o adolescen-
te, que tentou fugir. Encami-
nhado à Central de Flagrantes, 

internação provisória do adoles-
cente. Na prática, ele terá que 
ser julgado em 45 dias, que é 
o prazo máximo de internação 
provisória. 

“Se ao final o MP conseguir 
provar o fato, o adolescente 
pode receber medida  de in-
ternação, sendo que aí o prazo 
pode ir até três anos, dentro da 
Fundação Casa, a medida mais 
grave prevista no ECA (Estatuto 
da Criança e Adolescente)”, 
explicou o juiz.

Por enquanto, ele está na 
delegacia de polícia, em cela 
separada e própria para meno-
res de 18 anos. Será transferido 
para a Fundação Casa assim 
que instituição indicar a vaga à 
uma unidade. “Essa ‘espera’ na 
delegacia, não pode ser superior 
a cinco dias. Mas, geralmente, 
a Fundação Casa disponibiliza 
a vaga nesse prazo”, disse 
Pelarin.

Tatiana PIRES

ele ficou apreendido. 
Internação - Ontem no final 

da tarde o  juiz da Vara da Vara 
da Infância a Juventude, Evan-
dro Pelarin, deferiu o pedido do 
Ministério Público e decretou a 

Juiz da Vara da Infância de Rio Preto, Evandro Pelarin

Guilherme BATISTA

INTERNADO

GOE prende 
um por tráfico

Policiais do GOE (Grupo de 
Operações Especiais) prende-
ram um homem de 38 anos 
com três tijolos de maconha 
nesta quarta-feira (2). O fla-
grante aconteceu no bairro 
Jardim Nunes, em Rio Preto.

De acordo com a polícia, 
no momento da prisão, o 

homem estava com uma 
faca em mãos, picando um 
dos tijolos da droga. Foram 
apreendidos mais dois tijolos 
de maconha, além de uma 
balança de precisão.

Ele foi preso em flagrante 
por tráfico e a polícia consta-
tou que ele tem várias antece-
dentes criminais por diversos 
crimes.

Tatiana PIRES

MACONHA

Divulgação

Tijolos de maconha apreendidos na operação

Casos de adultério acabam com 
feridos e cabelo cortado na faca

Uma mulher foi presa pela 
Polícia Militar após esfaquear 
o companheiro, conhecido 
como “Ciganinho”. O flagran-
te aconteceu no bairro João 
Paulo II. 

A agressão a “Ciganinho” 
foi motivada por ciúmes, se-
gundo o boletim de ocorrência, 
e aconteceu na madrugada 
de quinta-feira (3), após ele 
chegar em casa acompanhado 
de uma mulher. A agressora 
partiu para cima dos dois com 
uma faca. Ele foi atingido no 
peito e a mulher teve uma 
mecha de cabelo arrancada.

À polícia, a agressora dis-
se que o marido a ameaçou 
e para se defender pegou a 
faca e desferiu o golpe. Ele 
foi socorrido por populares e 
levado até o UPA (Unidade 

de Pronto Atendimento) Santo 
Antônio. Devido à gravidade do 
ferimento, foi transferido para 
o Hospital de Base. A acompa-
nhante dele saiu do local antes 
da chegada da PM.

A mulher confessou que 
esfaqueou “Ciganinho” e que 
entrou em luta corporal com a 
outra mulher. Encaminhada à 
Central de Flagrantes, ela per-
maneceu presa por homicídio 
tentado.

Preso

Um lavador de carros, 37 
anos, foi preso durante a ma-
drugada desta quinta, após 
agredir a mulher, uma cabe-
leireira de 36 anos, no bairro 
Eldorado. A vítima encontrou o 
companheiro com outra mulher 
e iniciou uma discussão. Em 
determinado momento, o ho-

Tatiana PIRES

PLANTÃO POLICIAL

mem desferiu uma cabeçada 
nela, provocando ferimento no 
nariz e supercílios e deixando o 
rosto ensanguentado.

Ele apresentava ferimento 

nas mãos e disse à polícia 
apenas que devido à briga com 
a cabeleireira, desferiu socos 
na parede, causando em si a 
lesão.

Faca e mecha de cabelo apreendidos após brigas

Divulgação
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Dúvidas pós-transferência 
embrionária

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Quais são as principais recomendações médicas pós-
-transferência de embriões?

A transferência de embriões consiste na última etapa do pro-
cedimento de fertilização in vitro. Aproximadamente após 14 dias 
é realizada a coleta de uma amostra de sangue para determinar 
a presença do hormônio Beta hCG, o que confirma a gravidez.

Muitas mulheres questionam sobre a necessidade de 
alterar sua rotina após a transferência embrionária, é ne-
cessário o repouso?

As evidências científicas apontam que não é necessário mudar 
em nada a vida da futura mamãe após a transferência, já que o 
repouso não mostra nenhum benefício no desfecho do tratamento. 
Porém, este é um momento em que o casal deve se sentir seguro 
e amparado, e se alguma mudança nas atividades cotidianas for 
trazer tranquilidade, ela pode ser realizada.

É normal ocorrer sangramento após a FIV?
Embora o procedimento de fertilização in vitro como um todo 

seja bastante tranquilo, algumas pacientes podem apresentar epi-
sódios de sangramento em determinadas etapas. Após a coleta dos 
óvulos, pois durante a punção ovariana, pode ocorrer o rompimento 
de pequenos vasos da região da vagina. E após a transferência de 
embriões, sendo  este o sangramento que mais assusta os casais 
que realizam este tipo de tratamento; em estágios mais iniciais 
(como logo após o procedimento) ou mais próximo da realização 
do teste de gravidez. É importante salientar que a presença de 
sangramento ou cólicas não é indicativo de sucesso ou fracasso 
do procedimento. Infelizmente, o inverso também é verdadeiro, 
ou seja, a ausência de qualquer sintoma após a transferência 
embrionária não necessariamente significa o sucesso ou fracasso 
do tratamento. Nesse sentido, é necessário apenas observar o 
padrão de sangramento e os sintomas associados, e relatar à 
equipe médica responsável pelo caso.

Quais as possíveis causas do sangramento?
O sangramento após a transferência embrionária pode ocorrer 

em função de alguns fatores diferentes. No momento da transfe-
rência, é introduzido um fino cateter pelo canal endocervical, que 
pode apresentar um estreitamento, causando certa dificuldade 
para passagem do instrumento e, consequentemente, podendo 
levar a algum sangramento, pelo rompimento de vasos na intro-
dução do cateter. Além disso, devemos considerar o fato de que 
a ação hormonal das medicações em uso altera a vascularização 
do local e pode fazer com que o sangramento seja mais evidente. 
O colo do útero de algumas mulheres possui uma maior vascula-
rização, e apenas o leve toque no local, como o da passagem do 
cateter, pode ser suficiente para gerar sangramento. O importante 
quando ocorre sangramento nessa fase é lembrar que ele vem de 
áreas não relacionadas diretamente à implantação embrionária, 
fator que auxilia a paciente ou o casal a manter a calma diante 
de tal situação.

Já o sangramento após alguns dias do procedimento de trans-
ferência, pode ser em função da própria implantação do embrião 
no endométrio, a nidação, o que também estaria dentro da nor-
malidade. A invasão do endométrio pelo embrião exige, muitas 
vezes, o rompimento de alguns pequenos vasos no endométrio, 
o que poderia justificar a presença do sangramento. Importante 
ressaltar que o sangramento da nidação não é obrigatório, muitas 
pacientes que evoluem com gestação após a transferência não 
notam sangramento ou qualquer outro sintoma nesta etapa, o 
que também é normal.

Além disso, a própria medicação de auxílio hormonal, como 
o estrogênio e a progesterona, pode ter variações de biodispo-
nibilidade no organismo e desencadear sangramentos após a 
transferência.

Quais tipos de sangramento podem ocorrer?
Os sangramentos mais comuns são a borra de café, como o 

próprio nome evidencia, se manifesta na roupa íntima ou absor-
vente de forma semelhante a uma borra de café. Ele pode ocorrer 
em função de pequenas descamações do endométrio, ou mesmo, 
do desprendimento de sangue que ficou acumulado na região do 
fundo da vagina e que se exteriorizou conforme a movimentação 
nas atividades do cotidiano. E o sangramento do tipo vermelho vivo, 
que pode ocorrer em pequenas ou médias quantidades, mas tam-
bém em grandes volumes. Nesse período de gravidez pré-clínica, 
entre a transferência e a confirmação da gravidez, não é possível 
estimar com certeza a razão desse sangramento, ou seja, não há 
manifestações clínicas que possam identificar a causa exata do 
sangramento. Entretanto, é importante sempre manter a calma 
e evitar atividades como o carregamento de pesos, ou mesmo, a 
manutenção de relações sexuais. Isso porque, como esse período 
é rodeado de medos e incertezas, e a presença do sangramento 
reforça ainda mais esses sentimentos, quando realizadas ativi-
dades mais intensas ou durante a relação sexual, pode ocorrer 
aumento do sangramento por outros fatores, e isso pode interferir 
ainda mais no aspecto emocional e grau de ansiedade do casal.

Qual a importância de manter a calma?
Podemos perceber que a ocorrência de sangramento após 

a FIV é algo bastante comum entre as pacientes submetidas 
ao procedimento. Além disso, é importante frisar o fato de que 
essa manifestação não representa o sucesso ou insucesso do 
procedimento de fertilização in vitro. A preocupação certamente 
não contribuirá para o controle de expectativas, uma vez que o 
resultado positivo da gravidez só poderá ser evidenciado após o 
exame de Beta hCG. Nesse sentido, é sempre importante contar 
com o apoio de uma equipe qualificada e experiente, que deem 
todo o suporte técnico e emocional necessário neste momento 
tão importante.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana
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Secretário diz que ocupação 
de UTI caiu para 70,8%

O secretário de Saúde 
de Rio Preto, Aldenis Borim, 
disse na manhã desta quin-
ta-feira (3) que a ocupação 
dos leitos de UTI Covid na 
região do DRS-15 (Depar-
tamento Regional de Saú-
de-15) está em 70,83%. 
Segundo ele, os dados são 
de consulta por meio de um 
sistema que apenas secre-
tários municipais e hospitais 
têm acesso ao Censo Covid.

“Nós não podemos traba-
lhador com coisas pontuais, 
nós temos que ver o todo 
que está acontecendo”, sa-
lientou Borim a se referindo 
a variação entre 77 e 78% 
de leitos ocupados de um 
dia para o outro.

Caso os dados se con-
firmem a região poderá sair 
enfim da fase Laranja no 
qual Rio Preto está estag-
nado desde o inicio do Plano 
São Paulo em 1º de junho. 
Para mudar de fase e chegar 
a Amarela a região precisa 
estar com índice inferior a 
75%.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Aldenis Borim, secretário de Saúde de Rio Preto

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 

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. MATIAS LIMA DOS SANTOS e CARLA TALITA 
ARAÚJO MELO, sendo ELE fi lho de LUIZA LIMA DOS SAN-
TOS e ELA fi lha de JOSÉ CARLOS DE MELO e de TEREZA 
ARAÚJO MELO; 
2. GUSTAVO ALVES MARIO e ISABELLA CORDEI-
RO DO AMARAL FREITAS, sendo ELE fi lho de CARLOS 
ROBERTO MARIO e de TACIANA ALVES DA SILVA MARIO 
e ELA fi lha de DANILO FREITAS e de JULIANA CORDEIRO 
DO AMARAL; 
3. ANTONIO BAPTISTA LEAL FILHO e ALESSAN-
DRA RODRIGUES ARAUJO, sendo ELE fi lho de ANTONIO 
BAPTISTA LEAL e de AUGUSTA PEDROSO LEAL e ELA 
fi lha de ALIPIO DE ARAUJO e de APARECIDA RODRIGUES 
DE ARAUJO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/09/2020. 

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. LAZARO DE OLIVEIRA e DIRCE MARIA DOS SAN-
TOS MARQUES, sendo ELE fi lho de JOAQUIM DE OLIVEI-
RA e de MARIA ALVES DE MOURA e ELA fi lha de JOSÉ MI-
GUEL DOS SANTOS e de CÂNDIDA MARIA DOS SANTOS; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 02/09/2020. 

casamento:

ANDRÉ LUIZ VALIM VIEIRA e MARIANA GIARETTA MA-
THIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, divorcia-
do, nascido em Penápolis, SP, no dia 06 de outubro de 1983, 
fi lho de NERLI GABRIEL VIEIRA e de MARIA INÊS ORIVES 
VALIM VIEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, nutricionista, 
divorciada, nascida em Jaboticabal, SP, no dia 02 de outubro 
de 1985, fi lha de LUIS ANTONIO MATHIAS e de MARIA DE 
FATIMA GIARETTA MATHIAS. 

BRUNO ROBERTO CASAGRANDE e ANA JULIA JUN-
QUEIRA DE CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 12 de março de 1992, fi lho de CARLOS ROBERTO 
CASAGRANDE e de TANIA MARA CASTELLANI CASA-
GRANDE. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, soltei-
ra, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de abril 
de 1995, fi lha de JOÃO JOSÉ JUNQUEIRA DE CARVALHO 
e de DÉBORA MARIA JUNQUEIRA DE CARVALHO. 

GUILHERME FERNANDES ANDRÉ e PRISCILA POLIZÉLI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de outubro de 1992, 
fi lho de JOSÉ ANTONIO ANDRÉ e de APARECIDA DE FATI-
MA FERNANDES ANDRÉ. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 20 de março de 1984, fi lha de RAUL POLIZÉLI e 
de SIRLEY APARECIDA BOTASSINI POLIZÉLI. 

YURI ANDREEIFT CASSIM OLICERIO e JÉSSICA COR-
REIA SIGNORINI. Ele, de nacionalidade Brasileiro, mecâni-
co, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 
de maio de 1993, fi lho de JESUS FRANCISCO OLICERIO 
e de SANDRA APARECIDA CASSIM. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista junior, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 24 de maio de 1991, fi lha de AGENOR 
ANTONIO SIGNORINI e de ROSILENE MARIA CORREIA 
SIGNORINI. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

O número do site Seade 
do governo do Estado re-
gistrou na quarta-feira (2) 
77,8% de leitos ocupados, 
a expectativa é que este 
número caia na atualização 
desta quinta – pois os 24 
leitos abertos esta semana 

ainda não estariam nas es-
tatísticas.

Saúde Estadual - segun-
do assessoria de imprensa do 
Secretaria Estadual de Saúde 
as novas vagas criadas na 
DRS-15 estão sendo tabula-

das no sistema nesta quinta.

Rio Preto – o secretário 
salientou que só poder res-
ponder pelos dados de Rio 
Preto e garantiu que a cidade 
está com índices inferiores 
aos 75%.

Média móvel de SRAG desce para 43%

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município 
nesta quinta-feira (3). Fo-
ram 354 casos confirmados, 
totalizando 17.601. Outro 
dado relevante foi a queda 
na média móvel dos casos de 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG). O pico foi de 30 
casos no dia 6 de agosto. Na 
última quarta-feira (2) a média 
era de 17, uma redução de 
43,3%.

“Diminuindo a SRAG na 
frente temos uma queda dos 
nossos óbitos que continuam 
na faixa ente 5 e 6 como 
média por dia”, afirmou o 
secretário de saúde Aldenis 

Borim. Nesta terça-feira (3) 
foram confirmadas 10 mortes, 
totalizando 448 óbitos.

A Saúde ainda divulgou 
uma mudança na metodolo-
gia para divulgação de novos 
casos. Eles passarão a ser 
divididos entre aqueles que 
resultaram de testes sorológi-
cos e PCR. Ao todo, dos 354 
resultados anunciados, 138 
são de testes sorológicos e 
216 do PCR. A divisão serve 
para diferenciar pacientes em 
fase final de recuperação e 
infecções recentes. 

“O PCR é o teste padrão 
ouro no momento para identi-
ficar a doença, ao contrário do 
sorológico. Ele (PCR) é bom 
até o sétimo dia. Então esta-
va misturando os pacientes 

quando curados com aqueles 
que estavam iniciando os sin-
tomas”, explicou Borim.

Rio Preto ainda conta com 
14.685 pacientes curados, o 
equivalente a 83% dos casos. 
O coeficiente de incidência é 
de 3.820 casos a cada 100 
mil habitantes. O número de 

Vinicius LIMA

internações por SRAG sofreu 
uma queda e agora são 330 
pacientes, sendo 129 na UTI 
e 201 na enfermaria. Com 
relação somente aos casos 
confirmados de coronavírus 
são 206 pacientes internados, 
com 104 na UTI e 102 na 
enfermaria.

O PCR é o teste padrão ouro no momento 
para identificar a doença, ao contrário do 
sorológico. Ele (PCR) é bom até o sétimo 

dia. Então estava misturando os pacientes 
quando curados com aqueles que estavam 

iniciando os sintomas

“

”
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MY HOME TOWN I

A divulgação anteontem pelo Conselho Federal de Administração, 
do Índice de Governança Municipal,botou os holofotes sobre 
a nossa querida Terra de São José, ao alavancar Rio Preto ao 
terceiro posto no ranking entre as 163 cidades do país com 
mais de 100 mil habitantes. O fato, deixa a todos nós, que aqui 
nascemos e que aqui vivemos, inflados de orgulho, envaidecidos 
por uma cidade com condições de conforto e qualidade de vida.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 4, sexta-feira: Dia do Inventor, Betinho  Matarazzo 
Ribeiro Silva, Denise Menezes Homsi Pace, Maria da Graça Ceneviva, Rosana Canizza, Jorge Vasques, 
Marcel Ottoboni de Lucca, Luciana Elias. 5, sábado: Dia da Amazônia, Dia da Farmácia, Dia da 
Cultura, Dia do Cinema Brasileiro, Carlão Ravelli, Sinval Celico Neto, Carlos Corrêa Gomes, Cláudia 
Arroyo, Eduardo Lollato Antônio, Álvaro  José Bellini, Ivan Rollemberg  Filho, José Carlos de Jorge, 
Moacir Franco, Tarcísio Meira, Marcelo Junqueira Franco, Leandro Rener Liso, Thereza Scandiuzzi, 
morre aos 71 anos, Luciano Pavarotti (2007). 6, domingo: Data do Hino Nacional, Dia do Alfaiate, 
Dia do Barbeiro, Dia do Farmacêutico, nasceu em 1897 no Rio de Haneiro, o pintor Emiliano Augusto 
Cavalcanti de Albuquerque Melo(Di Cavalcanti), que morreu no Rio em 1976 aos 79 anos, Marcelo 
Abelaira Vizotto, Patrícia Locatelli Garcia Ribeiro, Ivone Campos Cabbaz, José Celso Colturato Barbeiro, 
Leila Homsi Kerbauy, Sophia Lemes, Luis Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, Guaracy 
Carvalho Filho.7, segunda-feira: 1822 - Independência do Brasil, Halim Atique Júnior- reitor da 
Unirp, Alzirinha Marconi, Ana Maria Liedtke, Carlos Renato Cherubini Prates, Cecília Tonelli Volpon 
Castejon, Ernesto Zeferino Dias, Idelva Gallo, 
João Armentano, Regina Celi Barbour, Rui 
de Oliveira Magrini, Patricia Marques Alves, 
Monica Baglioni de Jesus, Luis Alfredo Pupim, 
imortal Lezio Junior, da ARLEC. 8, terça-
feira: Dia Internacional da Alfabetização, 
aniversário de Mirassol, Iracel Zanini França, 
Fernanda Abreu, Luiz Fernando Schiavon, 
Marcelinho Pereira Verdi, Maria Aparecida 
Ismael Taufic, Marlene Pereira,Valter Negrelli 
Júnior, Eduardo Pimenta, Enzo Bassitt Silva, 
Lezio Junior, Mario Crealese. 9, quarta-feira: 
Dia da Velocidade, Dia do Médico Veterinário, 
Dia do Administrador de Empresas, Marcos 
Scott Zanovello, Procópio Ribeiro Neto, Daniel 
- cantor sertanejo, Daniel Mahfuz Vezzi, Hugh 
Grant, Margarida Chahestian, Michael Keaton, 
Roberto Acayaba de Toledo, Sérgio Parsekian, 
Juliana Cais, Paula Mazzoni, Patricia Bonadio, 
Junio Martins. 10, quinta-feira: Dia da 
Imprensa, Fundação do 1º Jornal do Brasil, 
1808 - começou a circular a “Gazeta do Rio 
de Janeiro”, Amy Irving, Gustavo Kuerten, 
José Baueb, Maria Aparecida Paschoalão, 
Nani Venâncio, Roberto Eládio Arroyo, Satomi 
Oba Makio, Sônia Mahfuz Facchini, Henrique 
Munia Erbolato, colunista Neusa Leoncini, de 
Campinas; Veronica Safadi Alves Nogueira, 
Roberto Acayaba de Toledo, Celo Led, 
Marcinha Carvalho.

 Aniversariante do próximo domingo,dia 6,o engenheiro 
rio-pretense com mestrado em finanças na GV, Marcelo 
Abelaira Vizotto-na foto com os irmãos Eduardo e Maria 

Flávia Vizotto Caballero-é filho dos professores, o 
acadêmico da ARLEC Luiz Dino Vizotto e Maria Aparecida 

Abelaira Vizotto. Mora em Natal, Rio Grande do Norte, com 
a mulher, Cláudia Abinader Vizotto e é managing director 

na empresa Alubar Energia S.A.

Vamos juntos #LutarContraACrise

ADIADOS II

Os ingressos adquiridos para 
o evento em 2020 continuam 
valendo para a nova data. 
Mais informações podem ser 
obtidas através do site www.
independentes.com.br A Festa 
do Peão de Barretos movimenta 
durante sua realização mais de 
R$900 milhões com o turismo, 
de acordo com pesquisa da 
Secretar ia de Tur ismo do 
Estado de São Paulo.

POMPA E 
CIRCUNSTÂNCIA II 

O salão de festas ficou de 
fora desse make-up, mas 
será o próximo trabalho de 
restauração,  para que o 
Automóvel Clube comece a 
oferecer o local para festas de 
casamentos, shows e eventos. 
No programa de abertura 
também, um almoço no bar-
Aperitivo, com cardápio especial 
e música ao vivo. Assim que 
a abertura for liberada será 
marcada a data. Não será uma 
festa enorme, até porque, a 
Diretoria já gastou tudo o que 
podia para realizar a reforma. 

ADIADOS IV

A 18ª edição do Barretos 
Motorcycles será de 30 de 
abril a 2 de maio e o Insane 
Sound de 15 a 17 de outubro. 
Info(16) 99991-5904/ (17) 
99731-3210Equipe da tarde: 
(17) 99785-5669 / (17) 
99666-7189. 

VICE

Ahã! Você leu aqui em primeira 
mão, confirmada na edição 
de quarta-feira passada, 2 
de setembro, a notícia de 
que Orlando Bolçone seria o 
vice de Edinho. Dito e feito. A 
notícia foi confirmada ontem. 

O jovem empresário Sinval Célico Neto, diretor da 
Levare- na foto com a mulher Natália Ferreira Júlio Célico 

e o filho Enrico, será festejado neste sábado pelo seu 
aniversário. Desta coluna, os cumprimentos.

ADIADOS III

Cerca de 900 mil pessoas 
passam anualmente pelo 
Parque do Peão ao longo de 11 
dias de evento. A associação 
também realiza outros dois 
grandes eventos que são 
referências nacionais em seus 
segmentos, no Parque do 
Peão: o Barretos Motorcycles, 
um dos maiores encontros 
de motociclistas do País, e 
o Insane Sound, voltado ao 
mercado de som automotivo. 
Ambos também aconteceriam 
em outubro deste ano e foram 
adiados para 2021. 

ADIADOS I

A 65ª Festa do Peão de Barretos 
será realizada de 19 a 29 de 
agosto de 2021. O evento já 
tinha sido transferido para o 
final de outubro deste ano, 
mas com a atual s ituação 
da pandemia, a organização 
decidiu que não há condições de 
realizar o evento em segurança. 
O anúncio foi feito durante 
a live #BarretosPraSempre, 
realizada do Parque do Peão, 
na madrugada de sábado,pelo 
cantor Gusttavo Lima.

São José do Rio Preto, sexta-feira
04 de setembro de 2020

SAVE THE DATE

A  dup l a  r omân t i c a  d a 
música sertaneja Gian e 
Giovani realizará no dia 19 
de setembro às 20 horas, 
uma live solidária em prol 
da Santa Casa de Rio Preto. 
Você pode ver pelo Youtube/
gianegiovanioficial; Instagram 
@gianegiovanioficial ou pelo 
Facebook Gianefgiovani.

POMPA E 
CIRCUNSTÂNCIA I 

Jesus Martin Neto, presidente 
do Automóvel Clube, acha que o 
protocolo sanitário de São Paulo 
permitirá a abertura dos clubes 
a partir da segunda quinzena 
de setembro. E para isso, já 
começou a desenhar um evento- 
um cocktail, por exemplo- para 
o qual serão convidados todos 
os associados, que terão à 
disposição um tour guidé para 
mostrar-lhes o que foi feito 
na reforma pela qual passou 
toda a sede social, desde o 
saguão, Sala Azul, bar Aperitivo, 
carteado – agora com uma sala 
só para as mulheres –jardins e 
áreas esportivas.

CASTELLANA VEM COM 
TUDO II

E chega com novidades, 
sem que para isso, precise 
exagerar nos preços. A casa 
conta com a simpatia da elite 
rio-pretense, o crème de la 
crème da concentração de 
renda da cidade porque tem 
serviço de qualidade, conforto, 
um cardápio exuberante, 
e preços compatíveis, sem 
assaltar o bolso do cliente.  
Quando chegar, chegando 
na  Redento ra ,  p romete  
aplacar a fome dos clientes 
simpatizantes de um churrasco 
prime, característico da casa. 
E novas delícias no cardápio.

A-6
CASTELLANA VEM COM 

TUDO I

A churrascaria Castellana 
considerada uma das melhores 
churrascarias da cidade, 
dividindo com a Gaúcha a 
supremacia no top do ranking, 
prepara-se para aterrissar 
com pompa e circunstância 
na Redentora, no início de 
outubro - como aliás você 
já leu aqui - com o mesmo 
atendimento exemplar e a 
mesma qualidade nas carnes 
e saladas que a guindaram ao 
patamar onde se encontra.

MY HOME TOWN III

Embora saibamos que a oposição tentará mitigar o trabalho da 
atual administração, é incontestável a abrangência do trabalho 
de Edinho Araújo e seus comandados, que está sabendo agregar 
à política, qualidade para administrar. Nas próximas eleições, as 
urnas deverão sorrir a quem tiver estratégia mais abrangente. 
Edinho Araújo é um herói provável, por redesenhar o futuro 
político de Rio Preto delinear as candidaturas.

MY HOME TOWN II

Mereceu deste jornal, a principal manchete da edição de ontem, 
com justa razão. Fruto do entusiasmo pela pontuação recebida 
por nossa cidade: 8,01. Em primeiro lugar, ficou Indaiatuba, 
com 8,11 e Jundiaí, em segundo, com 8,05. A pontuação é 
muito próxima. Curitiba ficou em 4º lugar, São Bernardo do 
Campo em 5º.

Carlão Ravelli, na foto com a 
mulher, Cláudia e o amigo Luiz 
Felipe Rudge Leite, na minha 
festa Feijão Chic,  ganha os 
cumprimentos amanhã. Parabéns!

A elegante Patrícia Locatelli Garcia Ribeiro, esposa de 
Salustiano Ribeiro - na foto com seus irmãos, o 

vice-governador Rodrigo Garcia e Lelo Garcia, seu pai, 
Paulino e sua mãe, D. Eurídes, de saudosa memória, 

ganha idade nova neste domingo.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 12845/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
EMPENHO 13695/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 15096/20
CONTRATADA: NATULAB LABORATORIO S/A
EMPENHO 15105/20
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 15117/20
CONTRATADA: LIVRARIA E PAPELARIA B & D RIO PRETO 
EIRELI
EMPENHO 14815/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: S A A BARUFI EPP
EMPENHO 14058/20
CONTRATADA: TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA
EMPENHOS 9434/20 E 9594/20
CONTRATADA: ANDERSON ALBERTO ROSATI ME
EMPENHOS 15132/20, 15134/20 E 15136/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇAO EIRELI
EMPENHO 14786/20/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 30/19; Contrato: DIL/0031/19
Locadores: Lara B. B. Marcon, Lauro A. Marcon,  Valéria C. 
B. Marcon, e Layon A.  Marcon Nos termos do art. 57, inciso 
II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 12 meses, o 
prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA. Luis 
R. Thiesi
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2020
ATA Nº 0676/20
CONTRATADA: J P BELEZE-EPP
OBJETO: Fornecimento de serviços de recauchutagem, du-
plagem e vulcanização dos pneus – Valores Unitários – Item 
02 – R$80,00; Item 14 – R$259,00; Item 15 – R$144,00; 
Item 17 – R$189,00; Item 21 – R$200,00; Item 28 – R$44,00 
– SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2020
ATA Nº 0677/20
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de insumos hospitalares – Valores 
Unitários – Item 01 – R$0,07; Item 5 – R$50,00 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2020
ATA Nº 0678/20
CONTRATADA: COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de roupa de cama, mesa e banho 
– Valores Unitários – Item 01 – R$22,00; Item 5 – R$21,95 – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2020
ATA Nº 0679/20
CONTRATADA: META COMERCIAL EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de roupa de cama, mesa e banho – 
Valor Unitário – Item 04 – R$4,50- SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020
ATA Nº 0680/20
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários – Item 02 – R$0,317; Item 15 – R$0,259; Item 18 – 
R$9,725; Item 19 – R$7,990 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020
ATA Nº 0681/20
CONTRATADA: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário – Item 13 – R$29,500 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2020
ATA Nº 0682/20
CONTRATADA: INDUSTRIA E COMERCIA MUT PNEUS 
LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de serviços de recauchutagem, 
duplagem e vulcanização de pneus – Valores Unitários 
– Item 01 – R$490,00; Item 07 – R$387,00; Item 08 – 
R$549,00; Item 09 – R$549,00; Item 10 – R$599,00; Item 11 
– R$549,00; Item 12 – R$579,00; Item 22 – R$197,00; Item 
23 – R$199,00; Item 24 – R$199,00; Item 25 – R$199,00; 
Item 26 – R$279,00 - SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 13708/13709/2020
CONTRATO Nº: DPL/0053/20
CONTRATADA: ALGRIA COMERCIO DE MÁQUINAS E 
CAFES LTDA. 
OBJETO: Prestação de locação de máquina para preparo de 
café liofi lizado aos pacientes em dejejum, para o laboratório 
Municipal de Patologia Clinica – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$28.262,82.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 15573/2020
CONTRATO Nº: DPL/0054/20
CONTRATADA: GOD SERVICE E TRANSPORTES - EI-
RELLI
OBJETO: Prestação de serviços de moto frete para suprir 
a necessidade de transporte de exames relacionados a 
covid-19– SMS - Prazo de vigência: 03 meses. Valor Total: 
R$36.000,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 260/2020 – Processo n.º 
12.277/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamen-
tos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 06/08/2020, 
sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: 
DANIELA VILACOBA RODRIGUES ( itens 1 e 2). O item 3 
restou fracassado. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim- Secretario Munici-
pal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 292/2020 – Processo n.º 
12.570/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de concreto usina-
do para execução de serviços diversos. Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 26/08/2020, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: CONCREBAND TECNOLOGIA EM 
CONCRETOS LTDA ( item 2). O item 1 restou fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Cléa M M Bernardelli - Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 231/2020 – Processo n.º 
12.117/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras desti-
nadas à Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública rea-
lizada on-line com inicio dia 30/07/2020, sendo adjudicado o 
item à empresa declarada vencedora: ERICA APARECFIDA 
DE SOUZA LIMA EIRELI ( ITEM 1). O item 2 restou fracas-
sado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Eloísa Sestini da Cunha Pinheiro- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim- Secretario 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 210/2020 – Processo n.º 
11.942/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de esfi gmoma-
nômetros e outros materiais hospitalares para a Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 08/07/2020, sendo adjudicados os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: CRUZEL COML DISTRIBUIDO-
RA DE PRODS HOSPITALARES EIRELI ( item 1); GILMED 
DISTRIBUIDORA LTDA ( item 5) e VIVA CARE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA – ME ( item 4). Os itens 2 e 3 
restaram fracassados. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloísa Sestini da Cunha Pinherio- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim- Secretario 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 254/2020 – Processo n.º 
12.251/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos / insumos padronizados REMUME. Secretaria Munici-
pal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio 
dia 31/07/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA ( item 27); ALON COM. E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA ( itens 21, 29 e 35); ANTIBIÓTICOS DO 
BRASIL LTDA ( item 9); ATIVA COML HOSPITALAR LTDA 
(item 30); CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP ( item 
13); COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ( itens 
1 e 14); FRESENIUS KABI BRASIL LTDA ( item 31); INAVA-
MED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ( item 22); NUNES-
FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS 
LTDA (item 34); PORTAL LTDA ( item 10); PRATI, DONA-
DUZZI & CIA LTDA (item 19); QUALITY MEDICAL COM. E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( item 26) e 
SOMA/SP PRODS HOSPITALARES LTDA ( itens 2, 3 e 4). 
Os itens 7, 17 e 18 foram desertos. Os itens 5, 6, 8, 11, 12, 
15, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 32 e 33 restaram fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim- Secretario 
Municipal de Saúde
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
288/2020 – PROCESSO Nº 12.529/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésti-
cos para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 08/09/2020 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo – Pregoeira.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 344/2020, PROCESSO 12.907/2020, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços terceiri-
zados em postos de eletricista, pedreiro, pintor e outros para 
atender as necessidades das Unidades Escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18/09/2020, 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.
REVOGAÇÃO



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
04 de setembro de 2020

TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 269/2020 Processo: 
12.349/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de lo-
cação de gradil e fechamento estruturado de aço. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fica revogado o presente processo para adequações. Anto-
nio Pedro Pezzuto Jr. - Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.

Empresa Municipal de Urbanismo de São José Do Rio 
Preto – EMURB

EXTRATO DO CONTRATO 005/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: ATIVA SINALIZACAO VIARIA LTDA   
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de pintura e sinalização de solo em 
vias públicas no Município de São José do Rio Preto para 
readequação, demarcação e enumeração das vagas de 
estacionamento rotativo, sem o emprego de materiais que 
serão fornecidos pela Contratante. 
VALOR TOTAL: R$ 10.589,68 (dez mil quinhentos e oitenta 
e nove reais e sessenta e oito centavos)
 PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 06 (seis) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendi-
do com recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE 
para o período compreendido no contrato.
DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 005/2020; Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei 13.303/16. 
São José do Rio Preto-SP, 05 de junho de 2020.
    _______________________
    Rodrigo Juliano Ildebrando
          Diretor Presidente
          CONTRATANTE

PORTARIA N.º 023/2020

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNDIA INVESTI-
GATIVA N. º 002/2020, NOMEIA COMISSÃO PROCESSAN-
TE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 
17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando:
- Apuração da materialidade de fatos de caráter disciplinar e 
outras demandas:
Artigo 1º - Fica instituído Comissão de Sindicância Investiga-
tiva n.º 002/2020 com a fi nalidade de apurar materialidade 
de infrações disciplinares, e condutas relatadas por meio 
ofi cial.
Art. 2º - Ficam designados os servidores Augusto Felipe da 
Silva Nunes – Matrícula 2036 e Jamil Zerati Júnior – Ma-
tricula 1901, sob a presidência do primeiro, atuando como 
suplente o Sr. Makswell Seyiti Kawashima – Matrícula Fun-
cional 2099, para constituírem a Comissão de Sindicância 
Investigativa instituída no artigo anterior.
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão 
terá acesso a toda documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos 
e demais provas que entender pertinentes.
Art. 4º - A comissão ora constituída terá o prazo de 60 (ses-
senta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, 
para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Adminis-
tração, podendo ser prorrogada por igual período. 
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

São José do Rio Preto, 03 de Setembro de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

DECRETO Nº 18.681
DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre o atestado de comprovação de vida para per-
cepção de benefícios dos servidores inativos e pensionistas 
dos servidores da administração direta, em decorrência da 
pandemia da COVID-19 e altera a redação do Decreto nº 
17.300, de 24 de abril de 2015, que estabelece regras e pra-
zos no sistema servidor online, dando outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município; e
Considerando a classifi cação pela Organização Mundial 
de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do 
novo coronavírus;
Considerando as recomendações constantes no Decreto do 
Estado de São Paulo nº 65.141, de 19 de agosto de 2020; 
Considerando a atual situação epidemiológica do município 
e a necessidade de isolamento social, principalmente da 
população mais idosa;
Considerando a inclusão de novos serviços no sistema de-
nominado “servidor online”
DECRETA:
Art. 1º O procedimento de comprovação de vida para per-
cepção de benefícios dos servidores inativos e pensionistas 
referido no artigo 1º do Decreto nº 17.706, de 07 de fevereiro 
de 2017, realizado todo mês de setembro de cada ano, fi ca 
adiado, excepcionalmente, para o mês de março de 2021.
Art. 2º O “caput” do artigo 3º do Decreto Municipal nº 17.300, 
de 24 de abril de 2015, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º - O prazo para requerer licença nojo, licença gala, 
licença paternidade, doação de sangue e justifi cativa de au-
sência legal decorrente de convocação da Polícia Judiciária 
e Poder Judiciário será de até 30 (trinta) dias corridos a par-
tir da data da ausência legal, devendo protocolar e anexar o 
documento comprobatório no sistema “servidor online”.” (NR)
Art. 3º Fica acrescido o artigo 7º - A ao Decreto Municipal nº 
17.300, de 24 de abril 2015, com a seguinte redação:
“Art. 7º - A – fi ca estabelecido o prazo de 3 dias úteis antes 
da data de início do gozo de recesso para o estagiário re-
querer o pedido no sistema do servidor “online.”” (NR)

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 03 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 36/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
70/2016 – PROC. nº 92/2016
Contratada: COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEÍCULOS 
LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa com acréscimo de valor 
da contratação de empresa para serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e restaurações nos caminhões e van da 
Frota do SeMAE, com fornecimento de peças genuínas ou 
originais e acessórios.
Data da assinatura: 03.09.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 073/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 07/2020
Contratada: SERRALED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 30.09.2020. Data da 
autorização: 02.09.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES 
RECURSO ADMINISTRATIVO - CONCORRÊNCIA nº 
04/2020 – PROC. nº 46/2020
RECORRENTE: EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOM-
BAS E FUNDIDOS EIRELI
RECORRIDAS: TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO. 
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOM-
BAS EIRELI
Recebo o Recurso interposto pela recorrente, fi cando aberto 
o prazo às demais licitantes para fi ns de contrarrazões. Em 
consequência, tendo decorrido o prazo de recursos e con-
trarrazões, fi ca adiada a data de abertura das propostas 
comerciais para o dia 15.09.2020 às 9h00 no mesmo local. 
S.J.Rio Preto, 03.09.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pre-
sidente Interino da CL.
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 0388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 202.922,70
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local. - São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2020. - 
João Marcelino Ruiz Gerente Adm. e Financeiro - Nicanor 
Batista Junior Superintendente
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 0698712 – Ponto Forte Construções e Empre-
endimentos Eireli
Valor: R$ 1.962.685,08
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.

São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2020 - João 
Marcelino Ruiz Gerente Adm. e Financeiro - Nicanor Batista 
Junior Superintendente
S. J. Rio Preto 03.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

P R O R R O G A Ç Ã O

  O Procurador Geral do Município, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 37, 

inciso III, da Constituição Federal, decide:
  P R O R R O G A R
o prazo de validade do Concurso Público instituído pelo 
Edital 01/2019, homologado em 25/09/2019 e com validade 
de 01(um) ano, para provimento de cargos de Procurador 
do Município, pelo período de 01(um) ano a contar do dia 
25/09/2020.
  
São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2020.
ADILSON VEDRONI
Procurador Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2020-
SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL FILANTRÓPI-
CO, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O PRESENTE TEM POR OBJETO A PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALARES VISAN-
DO O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONA-

VÍRUS – COVID-19 (INCLUINDO APOIO DIAGNÓSTICO 
E TERAPÊUTICO), PELO HOSPITAL, INTEGRANTE DA 
REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNI-
CÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, AOS USUÁRIOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM REGIME DE COMPLE-
MENTAÇÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
VALOR: O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A EXECU-
ÇÃO DO PRESENTE CONVÊNIO FICA ADICIONADO NA 
IMPORTÂNCIA DE R$ 604.800,00 (SEISCENTOS E QUA-
TRO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME FICHA DE 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FPO.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 03 DE SETEMBRO DE 2020.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pela Irmandade da San-
ta Casa de Misericórdia, José Nadim Cury. 

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente de São José do Rio Preto – SP 
Escala de Plantão Conselhos TUTELARES 

Setembro 2020 
  O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente de São José do 
Rio Preto – SP, em cumprimento às suas atribuições torna pública a escala de plantão dos 
conselheiros tutelares do município no mês de setembro de 2020.  

*Plantão: 17h às 8h - Sábados, domingos e feriados  

  
Conselho tutelar  

NORTE 
Conselho Tutelar 

SUL 

  

 
Fone 

17-99608-0407 17- 99608-0514 

SET/20 **Recebemos ligações a cobrar 
Dia da Semana Conselheiro de Plantão  Conselheiro de Plantão  
01 terça-feira Priscilla  Kellen 
02 quarta-feira Bruna Lorrayne 
03 quinta-feira Silane Lívia 
04 sexta-feira  Dayane Kellen 
05 Sábado Dayane Kellen 
06 Domingo Dayane Kellen 
07 segunda-feira  Bruna Kellen 
08 terça-feira Bruna Elisangela 
09 quarta-feira Dayane Lorrayne 
10 quinta-feira Priscilla  Lívia 
11 sexta-feira  Silane Lorrayne 
12 Sábado Silane Lorrayne 
13 Domingo Silane Lorrayne 
14 segunda-feira  Dayane Lívia 
15 terça-feira Dayane Lorrayne 
16 quarta-feira Silane Kellen 
17 quinta-feira Bruna Elisangela 
18 sexta-feira  Priscilla  Kellen 
19 Sábado Priscilla  Lívia 
20 Domingo Priscilla  Lívia 
21 segunda-feira  Silane Lorrayne 
22 terça-feira Silane Elisangela 
23 quarta-feira Priscilla  Lívia 
24 quinta-feira Dayane Kellen 
25 sexta-feira  Bruna Elisangela 
26 Sábado Bruna Elisangela 
27 Domingo Bruna Elisangela 
28 segunda-feira  Silane Kellen 
29 terça-feira Silane Elisangela 
30 quarta-feira Bruna Kellen 

  ***Conselheira Karina 
trabalho remoto 

****Conselheiro Wilson 
trabalho remoto 

 

 

 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 63 

(De 03 de setembro de 2020) 
 
O Superintendente da Entidade 
Gestora do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de 
São José do Rio Preto - 
RIOPRETOPREV, no uso de suas 
atribuições legais, disciplina o 
recadastramento dos inativos e 
pensionistas vinculados a 
RIOPRETOPREV a partir do ano de 
2021. 

 
CONSIDERANDO a declaração da situação de emergência decorrente da pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus – Covid-19, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas de prevenção e enfrentamento do coronavírus; 
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Municipal de Previdência, proferida na reunião ordinária de 
28/08/2020; 
R E S O L V E :  
Art. 1º. Ao recadastramento dos inativos e pensionistas do município a partir do ano de 2021, aplicam-
se as disposições legais vigentes para a concessão dos benefícios e a disciplina estabelecida nesta 
Instrução Normativa. 
Art. 2º. O recadastramento será realizado, preferencialmente, à distância, da seguinte forma: 
I -  por videoconferência, com a utilização de aplicativos de mensagens ou específicos para reuniões, 
disponíveis nas plataformas digitais para download; 
II - por aplicativo que permita identificação biométrica com base em informações existentes em bancos 
de dados governamentais; 
Parágrafo único: caso o aposentado ou pensionista não tenha condições de realizar o 
recadastramento da forma descrita no caput, poderá realizá-lo presencialmente na sede da unidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto ou em outro 
local por ela designado, sendo que os documentos apresentados no ato do recadastramento não 
devem ser retidos pela instituição. 
Art. 3º. O recadastramento deverá ser efetuado pessoalmente pelo beneficiário ou por seu 
representante legal (no caso de menores e incapazes), mediante envio antecipado por e-mail, sistema 
de informática específico ou aplicativo de mensagem, da digitalização da via original do documento 
oficial de identificação com foto (RG, RNE, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Passaporte, 
Carteira de Identificação Funcional ou Carteira de Identificação de Entidade de Classe), do 
comprovante de inscrição no CPF/MF e do comprovante de residência atualizado, com validade 
máxima de 90 dias. 
§1º - No ato do recadastramento, os pensionistas deverão enviar antecipadamente a digitalização, na 
forma descrita no caput, da sua certidão de nascimento ou casamento original atualizada, com no 
máximo 60 (sessenta) dias, e da Declaração de Estado Civil e União Estável, devidamente preenchida, 
conforme modelo constante no anexo I, para o pensionista cônjuge, companheiro e filho (a), 
juntamente com a Declaração de Não Emancipação constante no anexo II desta Instrução Normativa, 
para o pensionista filho (a) com idade entre 16 e 21 anos. 
§2º - O representante legal do beneficiário, nos moldes da lei civil, deverá enviar antecipadamente a 
digitalização do Termo de Responsabilidade constante no anexo III desta Instrução Normativa, no qual 
se comprometerá a comunicar à RIOPRETOPREV o óbito ou a emancipação do beneficiário, no prazo 
de até 30 (trinta) dias contados do fato, sob pena de incursão nas sanções civis e criminais cabíveis.  
§3 º - O recadastramento não poderá ser realizado mediante procuração outorgada pelo inativo ou 
pensionista. 
 
§4º - O recadastramento deverá ser efetuado anualmente, no mês de aniversário do aposentado ou 
pensionista. 
§5º - Caso o beneficiário deixe de cumprir o disposto no §1º deste dispositivo ou não mantenha seu 
endereço atualizado junto aos cadastros da RIOPRETOPREV, impedindo ou dificultando a 

 

 

comunicação com esta Autarquia, poderá ocorrer a suspensão dos créditos de seu benefício até 
regularização da situação. 
§6º – No caso do parágrafo único do artigo anterior, a documentação original deverá ser entregue ao 
atendente, que realizará a validação e devolverá a via original, com exceção das declarações 
assinadas. 
Art. 4º - Os inativos e pensionistas, residentes no Brasil, mas em municípios distantes mais de 50 
(cinquenta) quilômetros de São José do Rio Preto, que não puderem realizar o recadastramento à 
distância, na forma definida no artigo 1º, deverão, em caráter excepcional, para fins de 
recadastramento, encaminhar à RIOPRETOPREV, Declaração de Vida e Estado Civil, feita e assinada 
por tabelião de notas, no mesmo mês do recadastramento, contendo os dados pessoais, telefone de 
contato, endereço e estado civil, bem como a documentação referenciada no artigo anterior.  
Parágrafo único - Será aceita Declaração de Vida, Estado Civil e Residência feita pelo próprio 
beneficiário, no mesmo mês do recadastramento, contendo os dados pessoais, telefone de contato, 
endereço e estado civil, conforme modelo constante no anexo IV desta Instrução Normativa. Este 
documento deverá conter a assinatura do beneficiário com reconhecimento de firma por autenticidade 
(ou verdadeira), cuja assinatura é feita na frente do tabelião pelo próprio declarante. Não será aceita 
declaração com reconhecimento de firma por semelhança.  
Art. 5º - Os inativos e pensionistas, residentes no Município de São José do Rio Preto, impossibilitados 
de locomoção por motivo de saúde, que não puderem, comprovadamente, realizar o recadastramento 
à distância, poderão solicitar a visita domiciliar de recadastramento a ser realizada por servidor da 
RIOPRETOPREV ou pessoa designada pela Autarquia. 
§1º - A visita domiciliar de recadastramento deve ser solicitada pelo beneficiário com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias do fim do prazo para recadastramento, sob pena de suspensão do benefício. 
§2º - O pedido deverá ser formulado, preferencialmente, através do telefone/WhatsApp 17- 3222-7445, 
e-mail riopretoprev@riopreto.sp.gov.br, sistema de protocolo digital 1Doc ou, excepcionalmente, na 
Sede da RIOPRETOPREV. 
§3º - O servidor da RIOPRETOPREV, ou pessoa designada pela Autarquia para realização da visita 
domiciliar deverá, obrigatoriamente, apresentar ao solicitante da visita a sua cédula de identidade e a 
credencial expedida pela RIOPRETOPREV. 
§4º - Os inativos e pensionistas residentes em casas de repouso ou internados em hospitais, 
localizados no Município de São José do Rio Preto, poderão, em caráter excepcional, apresentar cópia 
autenticada dos documentos do recadastramento especificados no caput do artigo 3º desta Instrução 
Normativa. 
§5º - O responsável pelo beneficiário que se encontra internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
poderá apresentar, no momento da visita de recadastramento, uma declaração médica atestando a 
internação do paciente naquela data. 
§6º - Os inativos e pensionistas residentes fora do Município de São José do Rio Preto e 
impossibilitados de locomoção por motivo de saúde, para os fins de realização do recadastramento, 
deverão enviar à RIOPRETOPREV a Declaração de Vida e Estado Civil, nos termos do artigo 4º desta 
Instrução Normativa. 
Art. 6º – A critério exclusivo da RIOPRETOPREV, poderão ser realizadas visitas domiciliares aos 
beneficiários com vistas a complementar o recadastramento, bem como convocação para a realização 
de perícia médica para verificação das condições pessoais que ensejam o pagamento do benefício. 
§1º - As visitas deverão ser previamente agendadas pelo telefone ou outro meio apropriado, a ocorrer 
preferencialmente em dias úteis, podendo, excepcionalmente, ser realizadas aos finais de semana.  
§2º - O servidor ou pessoa designada pela Autarquia para a visita domiciliar deverá, obrigatoriamente, 
apresentar ao solicitante da visita a sua cédula de identidade e a credencial especialmente expedida 
pela RIOPRETOPREV para essa finalidade. 
§3º - O servidor ou pessoa designada pela Autarquia para a visita domiciliar elaborará relatório da 
visita, em termo próprio, que deverá ser assinado pelo beneficiário. 
 
§4º - O relatório da visita domiciliar constitui documento hábil a comprovar a regularidade ou 
irregularidade do benefício. 
§5º - Os inativos e pensionistas convocados pela RIOPRETOPREV para a realização de perícia 
médica deverão comparecer para a sua realização na data, hora e local previamente designados por 
meio de agendamento. 
§6º - Eventual recusa do beneficiário em receber a visita domiciliar ou a comparecer à perícia médica 
agendada poderá ensejar a suspensão do pagamento do benefício, nos termos do artigo 11 desta 
Instrução Normativa. 
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Art. 7º - No ato do recadastramento, os tutores, guardiões e curadores dos inativos e pensionistas 
deverão encaminhar a digitalização antecipadamente ou apresentar original da tutela, termo de guarda 
ou curatela, expedida pelo Juízo que a deferiu. 
Parágrafo único – Sendo a tutela, o termo de guarda ou a curatela expedida há mais de 2 (dois) anos, 
esta deverá ser atualizada por meio da apresentação de certidão expedida pelo Cartório em que 
tramita o processo para confirmação do representante legal do beneficiário. 
Art. 8º - Os inativos e pensionistas que cumprem pena de prisão ou detenção, para recadastrarem-se, 
deverão encaminhar à RIOPRETOPREV Atestado de Permanência Carcerária em papel timbrado, 
expedido pela Instituição carcerária. 
Art. 9º - O benefício de pensão por morte será extinto se constatada, na certidão de nascimento ou 
casamento que for requisitada pela RIOPRETOPREV, circunstância impeditiva da continuidade de seu 
recebimento. 
Art. 10 – Ficam isentos do recadastramento anual corrente os inativos e pensionistas civis e que 
adquirem esta qualidade no ano do recadastramento. 
Art. 11 - A não efetivação do recadastramento, com observância das normas estabelecidas nesta 
Instrução Normativa, e o não cumprimento das disposições legais vigentes ensejarão a suspensão do 
pagamento do benefício até que seja regularizada a situação pelo inativo ou pensionista.  
Art. 12. Os termos e documentos descritos nesta instrução normativas poderão ser substituídos por 
declarações com termo de aceite digital. 
Art. 13 – Ante a excepcionalidade decorrente do estado de calamidade relativo à pandemia do Covid-
19 no corrente ano, fica suspensa a obrigatoriedade dos aposentados e pensionistas se recadastrem 
no exercício de 2020. 
Art. 14 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, especialmente a Instrução Normativa nº 39, de 29 de março de 2017. 

São José do Rio Preto, 3 de setembro de 2020. 
JAIR MORETTI 

Diretor Superintendente 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL E UNIÃO ESTÁVEL 
 
 
_____________________________________________ (nome do pensionista), brasileiro (a), portador 
(a) do R.G. nº ___________________________, na qualidade de viúvo(a)/companheiro(a)/filho(a) do 
Sr. (a). ________________________________________(gerador da pensão), DECLARA para os 
devidos fins e sob penas da lei, que não contraiu novo casamento e não estabeleceu união estável 
após o falecimento do (a) extinto (a) servidor (a), nos termos do inciso III, do art. 18, da Lei 
Complementar nº 139, de 28/12/2001. 
Declara, outrossim, estar ciente de que a ocorrência, de novo casamento ou estabelecimento de união 
estável acarretará a perda da qualidade de dependente e implicará, consequentemente, a cessação do 
benefício de pensão. 
           
  
São José do Rio Preto, ___ de __________________de 20__. 
  
  

_____________________________ 
Pensionista 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMANCIPAÇÃO 
 
 
 
_____________________________________________ (pensionista filho(a) menor de 21 anos), 
brasileiro (a), portador (a) do R.G. nº ___________________________, na qualidade de filho (a) do Sr. 
(a). _______________________________________(nome do gerador da pensão), DECLARA, para os 
devidos fins e sob pena da lei, que não se emancipou por quaisquer das formas previstas na lei civil. 
Declara, outrossim, estar ciente de que a ocorrência da emancipação acarretará a perda da qualidade 
de dependente, nos termos do inc. IV, art. 18 da Lei Complementar nº 139/2001, implicando, 
consequentemente, a cessação do benefício de pensão. 
 
São José do Rio Preto, ___ de __________________de 20__. 
  
 

_____________________________ 
Pensionista 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
Eu, ____________________________________(nome completo do representante legal) portador do 
documento de identidade nº ________________, órgão expedidor ___________________, UF ____, 
expedida em ____/____/_______, residente e domiciliado 
___________________________________________________ 
___________________________________________________endereço completo) 
na qualidade de representante legal do aposentado/pensionista, 
___________________________________________(nome aposentado ou pensionista),  
Matrícula _______________, firmo perante o Regime Próprio de Previdência Social de São José do 
Rio Preto o compromisso de comunicar à Coordenadoria Administrativa desse Órgão, onde é mantida 
a aposentadoria/pensão, qualquer evento que venha fazer cessar os efeitos da (  ) responsabilidade 
legal (   ) tutela (   ) curatela, especialmente o óbito do representado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
a contar da ocorrência. 
 
Comprometo-me, ainda, na forma da lei, a não receber qualquer importância que vier a ser creditada 
pelo Município a favor do beneficiário, após a cessação dos efeitos da responsabilidade legal a mim 
conferida. 
 
 
______________________________, _____de ________________ de 20__. 
(local e data) 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
Obs.: Este Termo deve ser preenchido somente pelos representantes legais (responsável legal, tutor 
ou curador) 
 

 

 

 

ANEXO IV – PARTE 1 
 

DECLARAÇÃO DE VIDA, ESTADO CIVIL E RESIDÊNCIA 
 

 
DADOS PESSOAIS   
 
Matrícula: ___________Vínculo: ________________________ (Aposentado ou pensionista) 
Nome: __________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:  ____/______/_____ 
Naturalidade (Cidade de ascimento):_________________________________________________ 
Nome Pai:_______________________________________________________________________ 
Nome Mãe:_______________________________________________________________________ 
RG:___________________   CPF:  _____________________   Estado Civil:   _______________ 
 
DADOS DO CÔNJUGE (se houver) 
 
Data de Casamento:___/___/___ CPF: ______________ 
Nome:_________________________________________ Data de Nascimento: ____/____/______ 
 
 
 
 
ENDEREÇO 
 
Mudou Recentemente de Endereço?   (   ) Sim    (   ) Não 
Logradouro:______________________________________________________________________ 
N°:_______  Bairro: ____________________________________         Cep: ________-______ 
Cidade:___________________________________________________         Estado: _______ 
 
TELEFONES 
 
Residencial: (   )_______________   Celular: (   )______________   Recado: (   )_____________ 
Outros: (   )__________________   (   )____________________   (   )__________________ 

 
 

ANEXO IV – PARTE 2 
 
 
 
DEPENDENTES PARA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 
 
Nome                                  Data de Nasc.  Parentesco 
 
1._________________________________________     ___/___/______          ___________ 
2._________________________________________     ___/___/______          ___________ 
3._________________________________________   ___/___/______          ___________ 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
A) Pessoas Autorizadas a Retirar Documentos: 
     1)____________________________________________________________________________ 
     2)____________________________________________________________________________ 
 
B) Dados do Filho(a) menor de 21 anos, apenas o caçula (se houver) 
     Nome:________________________________________  Data de Nascimento: ___/___/______ 
 
C) Dados do Dependente Inválido (se houver) 

 

 

     Nome:_________________________________________ Data de Nascimento: ___/___/______ 
DECLARO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS, 

 
Local:________________________, _____ de  _______________________ de 20__. 
 

 
_________________________________________________ 

Assinatura 
 
 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos Mobiliários, 
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma 
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias 
contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal 
n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A C DE SOUZA SEMI JOIAS ME 3465350 
EFATA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 3714970 
EWC CASTRO CONSTRUTORA EIRELI 3156880 
G4S INTERIOR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA EPP 3352650 
IGREJA PENTECOSTAL PAI DAS NAÇÕES 3705730 
ILLIDGE SERVICOS MEDICOS EIRELI 3396190 
JONANTHAN DAMIAO FERREIRA 3595550 
MEUDIREITOAEREO MEDIAÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA 3690150 
RAMAEL DE JESUS SANTANA SILVA LTDA 3711130 
REPLICO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 3694070 
RHM PARTICIPACOES LTDA 3732540 
SOLUÇÃO S J RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 3707870 

VILMA JAQUETTO PEREIRA S J DO RIO PRETO 1219040 
São José do Rio Preto, 3 de setembro de 2020. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000189901 01925/16 A G O SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000188275 01687/20 ANA CLAUDIA ALVES PIRES 39067284807
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000194404 00339/08 ANDREA REGINA LOPES CUNHA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000192085 01774/20 BALBINO TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000193203 02328/17
BEM FOOD`S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EIRELI ME
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193178 01780/20
BNS BRANDS NUTRITION SPORTS 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000088910 00339/04
BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTACOES LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000192322 00687/00 CHURRASCARIA CONTE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193376 00840/12 CLÍNICA DR ROBERLEI BOSSOLANE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2018000358172 01337/18 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000197012 01327/00 CLÍNICA PEDÍATRICA SILVA RODRIGUEZ LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000188036 00375/06 CONDOMINIO EDIFICIO IZA MARA
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000188040 00375/06 CONDOMINIO EDIFICIO IZA MARA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000186498 01895/10
CONDOMINIO EDIFICIO MIRASSOL 

COSMORAMA
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000186507 01895/10
CONDOMINIO EDIFICIO MIRASSOL 

COSMORAMA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000186512 01895/10
CONDOMINIO EDIFICIO MIRASSOL 

COSMORAMA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000189023 01895/10
CONDOMINIO EDIFICIO MIRASSOL 

COSMORAMA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000190662 02818/16 CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000197416 01837/20

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA 
SELETIVA BENEFICIAMENTO E 

TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERLAGOS

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000188587 01636/20 CRISTIANI TEIXEIRA DE SOUZA 28892528840
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000190067 01639/20 CWD CASA DE CARNES E MERCEARIA LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000187331 01683/20 DE SOUZA E SOUZA MASSOTERAPIA LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000190956 02127/09 DONIZETI FELIZARDO S J DO RIO PRETO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000192195 01775/20 EDESIO CONSTANTE POLATTO 00262177838
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000191569 01949/16 ELENY CASSIA MATIAS DE CARVALHO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000189846 00361/17 ESPACO MENTAL CLINICA MEDICA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193329 01600/13 EXPRESSO SALOME LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000191371 02126/09
FELIZARDO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES 

LTDA ME
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193391 00037/19
FERNANDO GONGORA CLÍNICA DE 

INFECTOLOGIA EIRELI
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000189338 01212/00 FIGUEIREDO FRUTAS E LEGUMES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190861 01695/20 FRUTARIA TERRA VIVA EIRELI
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000189188 01328/15 GARCIA & GUTIERREZ LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000192004 01700/20 GIMENEZ TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000192918 01778/20 GLAUCIA FACCIO CLÍNICA MÉDICA LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000192288 00978/16
GODOY & GODOY ESCOLA INTERNACIONAL DE 

TERAPIA LINFATICA LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000194575 01287/05 HUMBERTO BRITO CABALLERO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190374 00432/18 INTERVIVA CLÍNICAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190400 00429/18 INTERVIVA CLÍNICAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190437 00431/18 INTERVIVA CLÍNICAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190459 00430/18 INTERVIVA CLÍNICAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000191840 01697/20 ISABELLA MARTINS BORTOLOTO
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000197367 01836/20
ISADORA COLAGIOVANNI VETORAZZO ARAGÃO 

CAJADO LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000182504 01753/17 JORGE & BUKA SERVICOS MEDICOS S/S ME
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000190505 01753/17 JORGE & BUKA SERVICOS MEDICOS S/S ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193553 01975/00 JOSE FERNANDES MARTINES RIO PRETO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193361 01809/20 JURANDIR LUIS DA SILVA 64355977072
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000192331 01911/08 KELLY REGINA DE PINHO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190828 01546/18 L CHERUBINE TERRUGGI ME Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000188251 01535/08 LATICINIO SABOROSO EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190562 01535/08 LATICINIO SABOROSO EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000192104 01535/08 LATICINIO SABOROSO EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000194621 02187/18 LIGIA DE PAULA RESTAURANTE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193533 01204/15 LILIAN EMIDIO BUENO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000183807 01629/20 LUIS CARLOS CRISPIN 18443793880
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000189941 01582/15 LUIS FERNANDO CALDEIRA & CALDEIRA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000191051 00453/00 M DE F FELIZARDO & CIA LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000188924 01693/20 M P M SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000191917 01698/20 MA CARRAZZONE LTDA ME
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000191923 01699/20 MA CARRAZZONE LTDA ME
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000186726 01633/20 MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000073533 00604/20
MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO 

TRABALHO LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000193256 01808/20 MARINI & CORBUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000193079 01224/16
MARTINELI & PIRES COMERCIO DE BEBIDAS 

LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190531 01640/20 MAURO LUIS DA SILVA 12152976886
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000192839 00479/15 MAURO SERGIO PENTEADO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000189175 01793/17 MIRIAN BRUSADELLI MACEDO FERREIRA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193024 02312/16 MOTTA & BRIANTI CLINICA MEDICA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000184503 01632/20 NATALIA ROMERO AMADEU 34958907858
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000189208 00573/12 NETTO FRUTAS E LEGUMES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193438 01810/20 NICOLE CAROLINE MARTINS DUTRA ME
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000192970 01779/20
NT PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE FRUTAS E 

LEGUMES EIRELI
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000191596 01273/14
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL 

S/A
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190338 02342/16 P SILVA APOIO COMERCIO DE AGUA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193057 02239/17
PADARIA E CONFEITARIA SANTANA RIO PRETO 

EIRELI EPP
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000193071 02239/17
PADARIA E CONFEITARIA SANTANA RIO PRETO 

EIRELI EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000189117 00424/13
PASTORELLI & MACHADO DE LIMA SERVIÇOS 

MÉDICOS S/S LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000192338 02662/16 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S/A Renovação de Licença de Funcionamento

2020000189968 00131/17 PRATIC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190051 02256/16 PRATIC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000192942 00674/04 R C MENIN S/C LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000174252 01494/20
R M LOURENÇO MEDICAMENTOS E 

COSMETICOS
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

2020000189132 01478/15
RENATA PASTORELLI DE LIMA MOTTA 

FERNANDES
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190654 01664/12 RESIDENCIAL MARRAKECH Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190721 00486/04 RESIDENCIAL SEBASTIAO GUILHER PADILIA 1 Renovação de Licença de Funcionamento

2020000184558 01634/20 ROSARIA DA SILVA FERNANDES 18145687861
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000191151 01696/20 ROWEDER & ANTONIO LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000189561 01638/20
S A RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA ME
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000192351 01406/16
SAO JOSE RP COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS 

LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190087 01787/10 SILVA MATOS RESTAURANTE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000190089 01787/10 SILVA MATOS RESTAURANTE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000190091 01787/10 SILVA MATOS RESTAURANTE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190793 01251/03 SILVIA APARECIDA SOARES Renovação de Licença de Funcionamento

2020000197152 01247/19 SIMONI MACRI CECCHINI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000194614 01177/17 SO GAS RIO PRETO LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000196829 02592/16 SOCIEDADE MÉDICA GRANDES LAGOS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000190668 02204/17 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190677 02203/17 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190693 01778/14 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190705 02202/17 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000194205 01834/20 TAMARA CRISTINE DOS SANTOS ALTIVO
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000183077 01600/20 THAIS NALETO ROQUE 30509636896
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000190360 00433/18 THERASUIT FISIOTERAPIA RIO PRETO LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000190917 00208/19
TORRES E FAVARIN COMERCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS DE OPTICA E SERVICOS LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000192486 01776/20
TORRES E TORRES COMERCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS OPTICOS E SERVIÇOS LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000192819 01777/20 TULIO FANTONI POLIMENO
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000188728 00227/12
UNIAO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE DE 

FRUTAS E LEGUMES EIRELI
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000194046 00227/12
UNIAO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE DE 

FRUTAS E LEGUMES EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000187491 01684/20
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000187716 01685/20
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000187878 01686/20
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000192507 02306/16
W M J K CENTRO DE CONDICIONAMENTO 

FÍSICO LTDA ME
Renovação de Licença de Funcionamento

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2018000224810 01387/08 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2018000224816 01387/08 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2018000224826 01387/08 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000219341 01387/08 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2019000219347 01387/08 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2019000219354 01387/08 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2019000219360 01387/08 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000261175 01337/18 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2019000266046 01337/18 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2019000266058 01337/18 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2019000345919 01387/08 CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020161455 01254/20 KAISER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO Nº 1903

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 04 de setembro de 2020.

EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 
 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fim de gerar publicidade, apresenta lista dos 
Requerimentos a Votação APROVADOS na 29ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de 
setembro de 2020. 
 
Ver. Anderson Branco 
01. 1063/20: Ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) – 

Unidade de São José do Rio Preto – para construção e melhoria da Saída da “BR-153” 
para a Estância Verão, em frente ao CDP (Centro de Detenção Provisória);  

02. 1078/20: de congratulação e reconhecimento público com “JK hot-dog”, de 
propriedade do Senhor Thiago Francisco Costa de Souza, pelo sucesso alcançado; 

03. 1080/20: de congratulação e reconhecimento público com a empresa “CHEMISCH 
INDUSTRIA DO BRASIL LTDA (QUIMIDET PRODUTOS DE LIMPEZA)”, pelos 
34 anos de funcionamento e pelo sucesso alcançado; 

04. 1100/20: de congratulações e reconhecimento público com a “Alessandra Presente”, 
que estará completando 35 anos de funcionamento no próximo dia 28 de setembro; 

 
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão” 
05. 1072/20: Para a Empresa de Correios e Telégrafos, para implantação de serviço de 

coleta de correspondências na rua Maria Onofre Lopes dos Santos, defronte ao número 
1285 (CRAS Vila Toninho), no Bairro Vila Toninho; 

06. 1090/20: de congratulações com “Dalle Centro de Beleza”, pelos excelentes serviços 
prestados às suas clientes e amigas, representado na pessoa da Leandra Cristina do 
Amaral Barreto, e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade de São José 
do Rio Preto;  

07. 1091/20: de congratulações com “Leni Esmalteria”, pelos excelentes serviços 
prestados às suas clientes e amigas, representado na pessoa da Lenimar Pereira da 
Cunha Liporaci, e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade de São José 
do Rio Preto; 

08. 1094/20: de congratulações com Milton Sergio Azzi pelos excelentes serviços 
prestados aos seus clientes e amigos e que muito agrega na sociedade rio-pretense; 

09. 1098/20: de congratulações com “La Vest Moda Feminina” pelos excelentes serviços 
prestados às suas clientes e amigas, representada na pessoa da Ana Paula Marques de 
Sousa, e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade de São José do Rio 
Preto; 

10. 1101/20: de congratulações com a “Imobiliária Sol Rio Preto”, pelos excelentes 
serviços prestados aos seus clientes e amigos, representada na pessoa da Solange dos 
Santos Cola, e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade de São José do 
Rio Preto; 

11. 1103/20: de congratulações com “Julião Lanches” pelos excelentes serviços prestados 
aos seus clientes e amigos, representada na pessoa da Maura Lucia Bastida Garçon dos 
Santos, e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade de São José do Rio 
Preto; 

12. 1104/20: de congratulações com a “Mercearia Maturi”, pelos excelentes serviços 
prestados aos seus clientes e amigos e que muito agrega para o crescimento da nossa 
cidade de São José do Rio Preto; 

 
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto  
13. 1099/20: ao Governador do Estado de São Paulo, Senhor João Agripino da Costa 

Dória Júnior, reivindicando ações no sentido de conceder aos Policiais Militares do 
Estado de São Paulo, nos mesmos moldes da norma editada pela Policia Federal, a 
posse da arma de fogo utilizada na ativa, aos Policiais Militares que se aposentarem, 
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como forma de valorização e reconhecimento aos serviços prestados ao Estado, bem 
como de zelar pela segurança pessoal e familiar dos militares;  

 
 
 
Ver. Jean Dornelas 
14. 1077/20: de congratulações com a Médica Fisiatra e Diretora do Centro de 

Reabilitação Lucy Montoro, Dra. Regina Chueire, pela iniciativa no tratamento 
multidisciplinar aos pacientes que apresentaram sequelas após recuperados do Covid-
19; 

15. 1081/20: de congratulações com a Presidente do Sindicato dos Mediadores e 
Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo, Dra. Márcia Cristina 
Cambiaghi, pela elaboração e ministração do Programa de Qualificação Integrada com 
o curso “CONCILIAÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO”, realizado entre os 
dias 18 a 27 de agosto de 2020, pelas plataformas digitais; 

16. 1102/20: de congratulações com a “Igreja Evangélica Pentecostal Família Unida 
Mundial”, pelo 4º aniversário de fundação deste ministério em São José do Rio 
Preto/SP; 

Ver. José Carlos Marinho 
17. 1073/20: de congratulação com os Funcionários dos setores de limpeza, manutenção e 

copa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto-SP, por relevantes serviços 
prestados; 

18. 1074/20: de congratulação com os funcionários que trabalham na portaria da Câmara 
Municipal de nossa cidade, por relevantes serviços prestados; 

19. 1075/20: de congratulação com as Recepcionistas da Câmara Municipal de São José 
do Rio Preto-SP, por relevantes serviços prestados no atendimento ao público externo 
e interno; 

Ver.ª Márcia Caldas  
20. 1105/20: de aplausos à Delegacia Regional do Conselho de Contabilidade, em nome 

do Coordenador Contabilista Doutor Acácio Roberto de Mello, pelos 12 anos de 
serviços prestados; 

Ver. Paulo Pauléra  
21. 1064/20: de congratulação com o escritor e as escritoras Rio-pretenses Vera Maria 

Mussi Nunes Rage, Eliana Magrini Fochi, Lucila Teresa Papacosta Conte e o Dr. 
Dosmar Sandro Valério, pela participação na 4° edição do Concurso Literário 
“Brasilitália”, EM 2020;  

22. 1076/20: de congratulações com a “Flash Car Som e Acessórios”, há 21 anos atuando 
no setor de som, customização e embelezamento automotivo;  

23. 1097/20: de congratulações com o Senhor João Bortoleto, desde 1956 exercendo a 
profissão de Farmacêutico, desenvolvendo seu serviço com eficiência, presteza e amor 
perante a sociedade; 

Ver. Renato Pupo de Paula  
24. 1068/20: de congratulações com a empresa “Phytoca Cosméticos”, na pessoa do 

Senhor José Luiz Conte Jr, pela iniciativa em doar álcool 70% e em gel, para a Casa 
Thales Carvalho Zacharias;  

25. 1070/20: de congratulações com a classe pelo Dia Nacional dos Corretores de 
Imóveis, comemorado anualmente em 27 de agosto; 

26. 1071/20: de congratulações com a classe dos Psicólogos, cujo dia é comemorado 
anualmente em 27 de agosto; 

27. 1087/20: de congratulações com a nova diretoria da Associação Paulista de Medicina 
– Regional de São José do Rio Preto - Sociedade de Medicina e Cirurgia, para o 
triênio de 2020/2023; 

 
Ver. Zé da Academia – José A. Lagoeiro  
28.1093/20: de congratulações com o Dr. Eder Koga, pelos 16 anos de profissão de 

Farmacêutico e pelos 04 anos de profissão de Dentista, desenvolvido com eficiência e 
amor perante a sociedade. 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Decreto n.º 3.317, de 12 de agosto de 2020.

“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para 
atender as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Mu-
nicípio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar 
profi ssional para atender à conveniência e interesse público 
do Município; 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Fe-
deral, poderá o ente público fazer contratações temporárias, 
sem concurso, para atender necessidade e de excepcional 
interesse da população, razões pelas quais resolve baixar o 
seguinte:
DECRETO: 
Art. 1.º - Fica a Sra. CÉLIA APARECIDA DO NASCIMEN-
TO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora do RG n.º 
42.664.961-8, inscrita no CPF/MF sob o n.º 389.364.288-96, 
contratada temporariamente, até 31 de dezembro de 2020, 
para ocupar o cargo de executor de serviços gerais, deven-
do cumprir jornada e receber seus vencimentos de acordo 
com as especifi cações e referência do cargo de provimento 
efetivo de executor de serviços gerais. 
Parágrafo único: A contratação a que dispõe o caput do arti-
go 1.º terá início na data de 13 de agosto de 2020. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 12 de agosto de 2020; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Decreto n. 3.319, de 25 de agosto de 2020.
“Dispõe sobre a alteração do Decreto Municipal n. 3.318, de 
25 de agosto de 2020”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, resolve baixar o seguinte: 
DECRETA
Art. 1º. O artigo 5º do Decreto Municipal n. 3.318, de 25 de 
agosto de 2020, passará a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 5º. O descumprimento das disposições deste Decreto 
ensejará na aplicação das penalidades dispostas no Art. 4º 
do Decreto Municipal n. 3.280, de 22 de abril de 2020. 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos à data de 25 de agosto de 
2020, revogadas as disposições em contrário. 
Cedral, 28 de agosto de 2020; 90º ano de Emancipação 
Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume. 
Luis Henrique Garcia
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
EXTRATO DE REVOGAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO: 075/2020. PREGÃO PRESENCIAL: 
067/2020. ASSUNTO: REVOGAÇÃO. O município de Guapiaçu comunica a revogação 
do processo licitatório 075/2020, pregão presencial 067/2020, de “compra de veículos, 
destinados ao Departamento de Saúde Municipal.” Sem mais, publique-se. Guapiaçu/SP, 
02/09/2020. Leandro Mariano da Silva, Pregoeiro.

 
 

PP - Partido Progressista 
Rua Floriano Peixoto, 2396 – Centro – Mirassol - SP 

 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

  A Comissão Provisória do PROGRESSISTAS – Mirassol 
- SP - (PP), através de seu Presidente, nos termos da Lei e do 
Estatuto Partidário, CONVOCA os senhores convencionais, 
devidamente habilitados, para a Convenção a se realizar no 13 de 
Setembro de 2.020, aos treze dias do mês de setembro do ano de 
dois e vinte, às 10:00 horas, na Sede do Diretório, situado à Rua 
Floriano Peixoto, nº 2396, nesta cidade, para deliberarem sobre a 
ordem do dia abaixo discriminada. 

Fica cancelado o Edital de Convocação para o dia 12 
de setembro de 2020. 

 

 Escolha dos candidatos às eleições previstas para o 
próximo dia 15 de novembro; 

 

 Sorteio dos números dos candidatos; 
 

 Propostas de coligações com outras agremiações 
partidárias para a eleição majoritária; 

 
 Outros assuntos com relação ao pleito eleitoral de 2020. 
 

 

Mirassol-SP, 03 de Setembro de 2.020. 

 

Marcos Paulo Alves 
Presidente 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
Ficam convocados os empregados rurais, associados ou não, representados, estatutariamente, por este 
Sindicato, a reunirem-se, em Assembleia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas 
disposições atinentes, na sede do Sindicato, no próximo dia 18 de Setembro de 2020, às 18 (dezoito) horas, 
em primeira convocação ou por falta de “QUORUM”, às 19:00 (dezenove) horas em segunda convocação, em 
sua sede social, sito à Rua José Bonifácio, nº 315, Vila Ercília, nesta cidade de São José do Rio Preto (SP), 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da 
Assembleia Anterior; 2) Deliberar sobre as reivindicações econômicas e sociais para celebração de acordos e/ 
ou Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual instalação de Dissídio Coletivo para setor da cultura 
diversificada, Laranja e Pecuária, data base de 01/10/2020 à 30/09/2021; ou Convenção Coletiva nos 
termos da Sumula 277 do TST, atendendo o item 2 do presente edital. 3) Autorizar a diretoria do Sindicato a 
negociar com a classe patronal, outorgando-lhe poderes especiais, para firmar ACORDOS e ou CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO ou a instaurar eventual DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO para o respectivo 
setor para vigorar aos integrantes da base territorial desta Entidade. As deliberações serão tomadas 
estatutariamente. São José do Rio Preto (sp), 02 de Setembro de 2020. JOANA D´ARC DA COSTA. 
PRESIDENTE. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

EDITAL – CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEITORAL 
 
 

REPUBLICANOS de São José do Rio Preto/SP, através de seu Presidente, CONVOCA todos os seus 
convencionais (filiados), com fundamento nos Artigos 14 e 23 de seu Estatuto e com base na Lei nº, 
9.504, de 30 de setembro de 1997, nas Resoluções – TSE nº 23.623/20 e 23.609/19, para participarem 
da Convenção Municipal a realizar-se no dia 10 de setembro de 2020, das 19:00 as 21:00H, na forma 
presencial.  No endereço: Rua Bonfá Natale, 1885 - Santos Dumont, São José do Rio Preto - SP, 15020-
130, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

 

I - Escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do 
próximo dia 15 de Novembro; 

II - Escolha dos candidatos ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 
15 de Novembro; 

III - Deliberação sobre propostas de coligações majoritárias com outras agremiações 
partidárias; 

IV - Denominação da coligação partidária (se aprovada); 
V - Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do Republicanos de São 

José do Rio Preto/SP; 
VI - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

 
São Jose do Rio Preto/SP, 03 de setembro de 2020. 

 
 
 

DIEGO POLACHINI 
Presidente do REPUBLICANOS 

São José do Rio Preto 
 

 
 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO – ELEIÇÕES 2020 
 
 
 
PATRIOTA – DIREÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, por seu Presidente 

ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, vem 
CONVOCAR OS CONVENCIONAIS (COM DIREITO A VOTO), nos termos dos artigos 53, inciso 

II, 16, inciso II, artigo 17, alíneas “a”, “b” e “c”, 22, artigo 52, incisos I a III e parágrafo único, todos 

do Estatuto Partidário, para CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA AS ELEIÇÕES 2020 a ser realizada 

no dia 11/09/2020, com início às 08:00 horas e encerramento às 12:00 horas, nesta cidade de São 

José do Rio Preto/SP, na Rua Capitão José Maria, 56, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Deliberação sobre Coligação Majoritária; 

2. Escolha de Candidatos(as) a Prefeito(a) e Vice-Prefeito(a); 

3. Escolha de Candidatos(as) a Vereador(a); 
4. Sorteio dos números de candidatura e escolha de nomes de urna; 

5. Indicação de representantes/delegados(as); 

6. Delegação de legitimidade e poderes de deliberação à Comissão Executiva no período eleitoral; 

7. Assuntos gerais de interesse do partido e seus candidatos na campanha eleitoral. 

 
São José do Rio Preto/SP, 03 de setembro de 2020 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Presidente PATRIOTA Municipal de São José do Rio Preto/SP 
ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO MUNICIPAL 
PARA AS ELEIÇÕES DE 2.020 

 

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do MDB – MOVIMENTO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE TANABI – SP, infra-assinada, no uso de suas 
atribuições estatutárias, vem CONVOCAR os convencionais para participarem da 
CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA AS ELEIÇÕES 2.020, que será realizada no dia 12 
de setembro de 2.020, das 20H às 22H na Estância Haras G2L , localizado na 
rodovia Isidoro Saran, Km 1 – Tanabi/SP. 

Ordem do dia: 

- Coligações partidárias para eleição de Prefeito, Vice – Prefeito e Vereadores do 
Município.  

- Escolha de candidatos partidários para Prefeito, Vice – Prefeito e Vereadores. 

- Escolha do número dos candidatos a vereadores.  

- Deliberar sobre outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

 

 

DEVAIR ZANETONI JUNIOR 

Presidente do MDB de Tanabi 

 
 

PP - Partido Progressista 
Rua Floriano Peixoto, 2396 – Centro – Mirassol - SP 

 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

  A Comissão Provisória do PROGRESSISTAS – Mirassol 
- SP - (PP), através de seu Presidente, nos termos da Lei e do 
Estatuto Partidário, CONVOCA os senhores convencionais, 
devidamente habilitados, para a Convenção a se realizar no 13 de 
Setembro de 2.020, aos treze dias do mês de setembro do ano de 
dois e vinte, às 10:00 horas, na Sede do Diretório, situado à Rua 
Floriano Peixoto, nº 2396, nesta cidade, para deliberarem sobre a 
ordem do dia abaixo discriminada. 

Fica cancelado o Edital de Convocação para o dia 12 
de setembro de 2020. 

 

 Escolha dos candidatos às eleições previstas para o 
próximo dia 15 de novembro; 

 

 Sorteio dos números dos candidatos; 
 

 Propostas de coligações com outras agremiações 
partidárias para a eleição majoritária; 

 
 Outros assuntos com relação ao pleito eleitoral de 2020. 
 

 

Mirassol-SP, 03 de Setembro de 2.020. 

 

Marcos Paulo Alves 
Presidente 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
GILIARDI COSTA SANTANA 346595277 305.419.978-90 26 04 

ANA CAROLINA CABRERA ANDRIGO 49812223-2 404.968.318-01 04 20 
ELCIO CEZOSTI DE CARVALHO 26646304 202.796.998-59 02 12 

JULIO CESAR PEDRO 57087951 463.781.438-38 26 03 
DARCI VIEIRA DOS SANTOS 309632077 207.484.691-68 29 26 
DARCI VIEIRA DOS SANTOS 309632077 207.484.691-68 29 25 

KATERINE CRISTINA DA SILVA BATISTA MG 18960762 100.100.086-24 20 05 
LUCIO FERNANDO CORREA 30373632 257.897.548-56 03 27 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

VITOR MATEUS DA SILVA e LORENA NÁTHALIN DOS SANTOS ALONSO. Ele, brasileiro, 
natural de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, nascido aos vinte e seis (26) de julho de um mil novecentos 
e noventa e quatro (1994), com vinte  e seis (26) anos de idade, mecânico, divorciado, filho de de dona PATRICIA 
BARBOSA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte 
e nove (29) de abril de um mil novecentos e noventa e oito (1998), com vinte  e dois (22) anos de idade, 
vendedora, solteira, filha de WELLINGTON MAXIMINIANO ALONSO e de dona ALESSANDRA 
RODRIGUES DOS SANTOS ALONSO.

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

São José do Rio Preto - SP, três (03) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


