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   Os quatro dias de operação 
das Polícias Rodoviárias Estadu-
al e Federal foram marcados por 
duas mortes em estradas esta-
duais da região de Rio Preto. Na 

Orienta 
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atender no 
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Estradas têm 43 
acidentes e duas 
mortes no feriado
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Cláudio LAHOS

CASTRAÇÃO Donos de animais aguardam atendimento no 
serviço de castração que começou ontem em Rio Preto. Pág A5

Nível da represa está 8 centímetros abaixo do limite mínimo e vertedouro está seco

Candidatura 
à reeleição 
de Edinho é 

turbinada pelo PL

Com represa abaixo do mínimo, 
Semae já cogita racionamento
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BR-153 não houve registro de 
mortes. De sexta-feira (4) até 
domingo (7), foram registrados 
43 acidentes, que deixaram 29 
pessoas feridas.                   Pág. A4

Cláudio LAHOS

Ex-presidiário invade casa 
e agride idosa de 80 anos

Comerciantes esperam volta lenta do faturamento

Cláudio LAHOS

Comércio prevê 
retomada lenta 
da economia
O primeiro dia útill do co-

mércio em geral ontem, com 
a reabertura de setores como 
bares e restaurantes, teve bai-
xo movimento e empresários já 
esperam uma retomada lenta 
e gradual da economia de Rio 
Preto depois de tanto tempo 
fechados.                                                     
   Pág. A2 Restaurantes reabriram mas movimento ainda é fraco

“No momento, não existe 
risco de racionamento. O abas-
tecimento está sob controle. 
Mas a possibilidade não está 
descartada”, afirmou ontem o 
gerente comercial do Semae, 
Ruy Sampaio. Até a última sex-
ta-feira (5), o nível da Represa 
estava um centímetro abaixo 
do considerado ideal. Nesta 
terça-feira (9), caiu mais e já 
eram oito centímetros além 
do limite mínimo. A situação 
preocupa e um possível racio-
namento pode atingir 40% da 
cidade.                    Pág. A2

Convenção 
lança quinta 

Coronel Helena 
para prefeita
Os partidos Republicanos, 

PTB e Solidariedade reali-
zam nesta quinta-feira (10) 
suas convenções onde devem 
confirmar o nome da coronel 
Helena (Republicanos) como 
candidata a prefeita e o empre-
sário Claudinho Bolonhesi do 
PTB como vice – além do apoio 
a futura coligação que será  
dada pelo Solidariedade.    
                             Pág. A3

Ocupação 
de UTI cai 
para 67%, 
diz Seade

Pág. A5

Condomínios 
poderão ter 
containers 
comerciais

Projeto de autoria do vereador 
Fábio Marcondes (PL) que revoga 
o artigo 1º da lei 12.848/2017 
e permite a instalação de contai-
ners comerciais nos condomínios 
de Rio Preto foi aprovado na ses-
são desta terça-feira (8) em re-
gime de urgência pela legalidade 
e mérito, por unanimidade. Se-
gundo o vereador, projeto atende 
pedidos de moradores destes re-
sidenciais.                         Pág. A3

   Uma aposentada de 80 anos 
teve a casa invadida por um ho-
mem e foi agredida durante a se-
gunda-feira (7), no bairro Santo 
Antônio, em Rio Preto. A Polícia 

Militar foi acionada e ao chegar 
ao local encontrou populares se-
gurando o acusado de 42 anos, 
que é ex-presidiário e usuário de 
drogas.                      Pág A4
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Nível da represa está abaixo do mínimo; 
Semae já cogita possível racionamento

A falta de chuvas durante 
o período da estiagem já co-
meça a preocupar o Semae 
(Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto). De acordo 
com a assessoria da autar-
quia, até a última sexta-feira 
(5), o nível da Represa Muni-
cipal de Rio Preto estava um 
centímetro abaixo do conside-
rado ideal. Nesta terça-feira 
(9), o nível já estava oito 
centímetros além do limite 
mínimo e o vertedouro secou 
novamente.

“No momento, não existe 
risco de racionamento. O 
abastecimento está sob con-
trole. Mas a possibilidade não 
está descartada”, afirmou o 
gerente comercial do Semae, 
Ruy Sampaio.

O vertedouro do lago 1 
já havia secado em agosto, 
quando o município chegou 
a ficar mais de 50 dias sem 
registrar chuva.  A última chu-
va foi em 21 de agosto, que 
apesar ser em pouco o volu-

me, fez a água voltar a verter. 
Já a última chuva impactante 
foi no dia 28 de junho, quando 
caíram 9,9 milímetros.

“O calor e a falta de chuva 
têm contribuído para o au-
mento do consumo de água 
em Rio Preto. Estamos com o 
sinal amarelo no Semae. Caso 
a estiagem se prolongue e o 
consumo de água por parte 
da população rio-pretense 
continue alto, poderá ser de-
cretado o racionamento daqui 
a 30 dias. Ele poderá atingir 
40% dos moradores”, comen-
tou Ruy.

A Estação de Tratamento de 
Água – ETA Palácio das Águas 
capta 450 litros//segundo na 
Represa Municipal e abaste-
ce 25% dos rio-pretenses, o 
equivalente a cerca 120 mil 
pessoas. O Semae solicita que 
a população economize a faça 
o uso racional da água para 
evitar o racionamento.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

ABASTECIMENTO

Cláudio LAHOS

Represa já está com 8 
centímetros abaixo do 
limite mínimo tolerado

No primeiro dia útil de 
Rio Preto na fase Amarela 
do Plano São Paulo a cidade 
tenta voltar a sua normalidade 
dentro da nova realidade onde 
todos os estabelecimentos 
não essenciais podem funcio-
nar 8 horas diárias.

O setor de restaurantes, 
bares e similares é um dos 
beneficiados pela nova reali-
dade, eles podem agora fazer 
o atendimento presencial com 
limitações de capacidade 40% 
e a necessidade de distan-
ciamento entre uma mesa e 
outra. Os horários liberados 
ficou definido entre as 7 e às 
9 horas e das 11 às 17h00.

Eduardo Mazzocato, pro-
prietário de restaurante, afir-
ma que está contente com a 
possibilidade de voltar a ter 

Empresários esperam faturamento lento e gradual
melhorar as vendas”, afirmou 
Esteves.

Shoppings – os shoppings 
têm novos horários também 
podendo funcionar ágoras das 
12 às 20 horas e entre as 12 
e as 17 horas a “Praças de 
Alimentação” estão podendo 
atender com 40% de sua ca-
pacidade e obrigatoriamente 
o distanciamento entre as 
mesas. Em todos os estabe-
lecimentos o movimento foi 
franco.

Salões de Beleza e Bar-
bearias – estes estabele-
cimentos podem funcionar 
entre as 10 e as 18 horas e os 
clientes devem agendar para 
poder ser atendimento. Para 
Augusto Garcia, proprietário de 
Salão de Beleza, é importante 
do retorno das atividades tanto 
para os clientes quando para 
a recontratação dos funcioná-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

o atendimento presencial – 
esse era 80% do faturamento 
antes da pandemia. Salienta 
porém que a retomada do fa-
turamento deve demorar entre 
2 ou 3 meses por conta do 
atendimento de forma reduzi-
da. “Estamos seguindo todos 
os protocolos e não podemos 
regredir”, salientou Mazzocato.

Calçadão – o comércio em 
geral tem um refresco com 
permissão de abrir de segunda 
a sábado e pode ficar aberto 8 
horas consecutivas – o horário 
definido pela nova regra é das 
9 às 17 horas.

Para Jorge Donizete Este-
ves, dono de uma loja espor-
tiva, a expectativa é positiva 
– mesmo com o movimento 
fraco neste primeiro dia. Ele 
afirma que teve um prejuízo 
de cerca de 30% no período 
que ficou fechado. “Esperamos 

rios. “Agora falta a retomada 
dos eventos que também aju-
daria muito a gente – pois tem 
produção casamento e outras 
atividades”, salientou Garcia.

Academias – a retoma 
aconteceu no último sábado 
(5), mas muitos estabeleci-
mentos decidiram deixar para 
retomar as atividades nesta ter-
ça-feira – os alunos terão que 
agendar os horários – e o fun-
cionamento poderá ser feitos 
em dois momentos sendo das 
6 às 10 horas e das 17 às 21 
horas – todos os dias inclusive 
domingos e feriados. Segundo 
Thiago Polisseni Acquaroni, 
proprietário de Academia, fez 
diversas adequações para 
atender os protocolos como 
distanciamento e retomou as 
atividades nesta terça com o 
atendimento dos alunos por 
meio de agendamento.

Fotos: Cláudio LAHOS

Campanha transforma latinhas e lacres em solidariedade

Com a ajuda da popu-
lação, a Unimed Rio Preto 
ampliou este ano o Projeto 
“Eu ajudo na lata”, que tem 
como objetivo arrecadar 
lacres de latinhas de alu-
mínios que são revertidos 

em doação de cadeiras de 
rodas para pessoas com 
dificuldades de locomoção.

O projeto começou o 
ano passado e já distribuiu 
caixinhas personalizadas 
para coleta dos lacres nas 
empresas, restaurantes, 
shoppings e outros comér-

cios. Em 2020m além desta 
modalidade, as caixas agora 
podem ser colocadas em re-
sidências particulares, com 
objetivo de arrecadar ainda 
mais lacres até o próximo 
dia 30 de novembro.

Após o fim da campanha, 
o material arrecadado será 

vendido e o dinheiro utiliza-
do na compra de cadeiras 
de rodas que serão doadas 
as pessoas com deficiência 
e sem condições financei-
ras.

Ao todo são necessárias 
160 garrafas PET cheia de 
lacres, aproximadamente 

Da REDAÇÃO 100 quilos de alumínio, para 
conseguir o valor de uma 
cadeira de rodas. Por isso, 
toda ajuda é bem-vinda.

Essa campanha, além de 
promover a responsabilida-
de social, preserva o meio 
ambienta, já que um lacre 
pode durar cerca de 500 

anos até se decompor.
Quem quiser a caixinha 

é só entrar em contato pelo 
e-mail instituto@institutou-
nimedriopreto.com.br ou 
pelo telefone (17) 3202-
1200. As arrecadações 
serão coletadas no final da 
campanha, em novembro.
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Mais reforço
Edinho Araújo (MDB) recebeu o apoio de mais um partido 

para reforçar a sua candidatura à reeleição. O presidente 
do PL, vereador Fábio Marcondes (foto), juntamente com 
o deputado federal Luiz Carlos Mota, após reunião com o 
prefeito ontem, decidiram que o partido vai se aliar ao MDB 
na disputa pelas eleições majoritárias. “Rio Preto precisa de 
experiência e capacidade administrativa para a condução 
de nossa cidade rumo ao fim desta crise”, disse Marcondes, 
se referindo a crise econômica provocada pela pandemia do 
coronavírus. Agora, Edinho já conta com o apoio do PSD, PP, 
Patriota, Avante, PL, além do DEM, partido do candidato a 
vice, ex-deputado Orlando Bolçone.

Somar 
Edinho Araújo (MDB) 

disse que recebe o apoio 
do PL com muita responsa-
bilidade. “Veem somar, sem 
exigências e nem acordos 
extrapauta, porque trata-se 
de um partido grande e com 
história”, diz. “Agradeço com 
a expectativa de que esta-
mos formando uma aliança 
com vistas ao desenvolvi-
mento e a solução das gran-
des questões sociais: São 
José do Rio Preto é maior 
que todos nós!”, acrescen-
tou. Diante do acordo com o 
PL, a ampla aliança já esta-
ria fechada? Pode dizer que 
não! Quando fala em política 
sempre cabe mais um.

Esfacelou
O pré-candidato a prefeito Marco Rillo (PSOL) lamentou 

mais uma vez a falta de acordo para formar uma ampla frente 
de partidos de esquerda para disputar as eleições majoritárias. 
O vereador prevê que as siglas de ideologia de esquerda, de-
vido ao esfacelamento, estão condenadas ao fracasso. “Todo 
mundo vai tomar cachaça no dia 16 de novembro”, ironizou, 
se referindo ao dia seguinte do primeiro turno das eleições, 
15 de novembro. Apesar das dificuldades na disputa pelo 
cargo de prefeito, Rillo diz que tem um projeto bom focado 
na educação, saúde e na assistência social. “Apesar da má-
quina poderosa, não é impossível vencer as eleições”, frisa. 
O PSOL lançou chapa pura e Luciana Fontes será a candidata 
a vice da chapa.  

Não gosta
O escritor Vismar Kfouri 

conversou recentemente 
com um general reformado 
que conheceu em 1964, 
quando ingressou no Exérci-
to, cujo nome não está au-
torizado a declinar. Falando 
sobre política pós o regime 
militar, o general disse que 
o Brasil teve poucos presi-
dentes inteligentes e revelou 
que é fã de Ruy Barbosa, 
apelidado a Águia de Haia. 
O general disse, durante 
a conversa, que o povo 
brasileiro não deve gostar 
de presidente inteligente. 
Caso contrário, disse que 
Ruy Barbosa teria sido eleito 
presidente da República.  

Reeleição
Após anunciar aliança 

com o MDB para disputar as 
eleições majoritárias, o vere-
ador Fábio Marcondes (PL) 
diz que vai concorrer à ree-
leição. Marcondes almejava 
disputar o cargo de prefeito, 
porém, não conseguiu viabi-
lizar a sua pré-candidatura. 
“Um cenário de incerteza 
social sem precedentes em 
decorrência da pandemia, 
portanto, não há espaço 
para aventuras ou projetos 
sociais”, relata. A chapa do 
PL de postulantes a uma 
vaga na Câmara tem, por 
exemplo, o vereador Ander-
son Branco e o ex-vereador 
Oscarzinho Pimentel.

Levou tinta
Ruy Barbosa (PRP) dis-

putou a Presidência da Re-
pública em 1919, obtendo 
116.414 votos, 28,85%. 
Seu adversário era Epitácio 
Pessoa (PRM), que conseguiu 
286.373 votos, 70,96%. A 
diferença foi absurda, portan-
to, o general reformado tem 
razão ao dizer que brasileiro 
abomina presidente letrado, 
já que o baiano Ruy Barbosa 
levou tinta. Como estamos 
em período de pandemia do 
novo coronavírus, a eleição 
de 1919 foi promovida por 
causa da morte de Rodrigues 
Alves, eleito em 1918 (não 
assumiu o cargo), de gripe 
espanhola.

Encerrado
Como tem conversa para 

um possível acordo entre o 
prefeito Bruno Covas (PSDB) 
e Celso Russumano (Re-
publicanos) para disputar 
a Prefeitura da Capital, o 
tucano Renato Pupo disse 
que surgiu a possibilidade 
de tentar fazer o mesmo em 
Rio Preto. Se o acordo fosse 
fechado, a Coronel Hele-
na (Republicanos) abriria 
mão da sua pré-candidatura 
a prefeita para apoiá-lo. 
“Como houve resistência 
por parte do presidente do 
partido, Diego Polachini, e 
não gostamos de forçar a 
barra, demos o assunto por 
encerrado”, frisou.

Escondido
Como está sendo corteja-

do pelo seu grupo de apoio 
político para disputar as elei-
ções para prefeito e também 
por dirigentes de partidos 
que querem o seu apoio na 
campanha eleitoral, Valdo-
miro Lopes (PSB) desligou 
o celular ontem. “Ele não 
atende, alguma coisa está 
acontecendo”, reclamou um 
partidário. De duas, uma: ou 
o ex-prefeito Valdomiro quer 
ficar longe das investidas 
dos morubixabas de outras 
siglas, ou está preparando 
alguma surpresa de última 
hora. Fato: ele quer mesmo 
é uma cadeira na Câmara 
Federal.

APROVADO

Sérgio SAMPAIO

Projeto libera containers 
em condomínios fechados

Projeto de autoria do ve-
reador Fábio Marcondes (PL) 
que revoga o artigo 1º da 
lei 12.848/2017 e permite 
a instalação de containers 
comerciais nos condomínios 
de Rio Preto foi aprovado na 
sessão desta terça-feira (8) 
em regime de urgência pela 
legalidade e mérito, por una-
nimidade.

Segundo o vereador, a 
revogação do artigo atende 
o anseio atual dos mora-
dores destes locais e dos 
comerciantes que estão se 
instalando dentro dos condo-
mínios da cidade. Ele salienta 
que quando fez a proibição 
no projeto original havia uma 
precaução para evitar a cons-
trução de casas com o uso 
de containers. Ele lembra 
que para a colocação destas 
instalações será necessário a 
aprovação dos moradores do 
condomínio.

Prevenção – projeto de 
autoria da vereadora do Re-
publicano, Karina Carolina 
(Republicanos) teve a sua 
legalidade aprovada. A pro-
posta cria ações preventivas 
de combate à depressão e 
ao suicídio em crianças e 
adolescentes nas escolas 
públicas ou privadas teve sua 
legalidade aprovada por una-
nimidade pelos vereadores – 
segundo Karina é necessário 
ter um olhar diferencia para 
as crianças que muitas vezes 

passam por bullying – violência 
domestica ou sexual - ansie-
dade e outros – setembro é 
o mês dedicado a prevenção 
ao suicídio com a campanha 
Setembro Amarelo.

Outros dois projetos de lei 
tiveram sua legalidade apro-
vada. O primeiro de autoria do 
vereador Renato Pupo (PSDB) 
que um representante da Poli-
cia Civil ao Conselho Municipal 
de Turismo para isso ele pro-
pôs acrescentar a alínea f, ao 
inciso III, do artigo 13 da Lei nº 
13.563/2020. O outro projeto 
aprovado é autoria do vereador 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Partidos de apoio a Coronel 
Helena fazem convenção amanhã

Os partidos Republicanos, 
PTB e Solidariedade realizam 
nesta quinta-feira (10) suas 
convenções onde devem 
confirmar o nome da coronel 
Helena (Republicanos) como 
candidata a prefeita e o em-
presário Claudinho Bolonhesi 
do PTB como vice – além do 
apoio a futura coligação que 
será  dada pelo Solidariedade.

As convenções proporcio-
nais para a definição dos no-
mes para a disputa pelas 17 
cadeiras da Câmara Municipal 
de Rio Preto irão acontecer 
às 17 horas (Solidariedade), 
18 horas (PTB) e 19 horas 
(Republicanos), as mesmas 
serão presenciais com ho-
rários escalonados para não 
haver aglomerações.

Majoritária – a partir 
das 20 horas terá inicio a 
convenção majoritária que 
será online, onde deve ser 

ratificado o nome da coro-
nel Helena – nesta caso o 
evento contará apenas com 
a presença da candidata de 

feita pelas redes sociais do 
partido Republicanos de Rio 
Preto e da própria pré-can-
didata.

Sérgio SAMPAIO

seu vice e dos respectivos 
presidentes dos três partidos: 
Republicanos, PTB e Solida-
riedade. A transmissão será 

Coronel Helena, pré-candidata a prefeita

Divulgação

PRÉ-CANDIDATA

Pedro Roberto (Patriota) que 
obriga as empresas e as con-
cessionárias de telefonia, TV 
a Cabo e banda larga retirar 
fiação excedente e sem uso 
que tenham estalado na via 
pública.

Resolução – O projeto de 
resolução de autoria da ve-
readora Márcia Caldas (PSD) 
teve a legalidade aprovada por 
unanimidade que determina 
que a veiculação de boletins 
semanais com as vagas do 
balcão de empregos da Se-
cretaria do Trabalho e Emprego 

da prefeitura – estes boletins 
terão ir ao ar todas as segun-
das-feiras.

Vistas – os vereadores 
Jorge Menezes (PSD) e Jean 
Charles (MDB) pediram vistas 
(adiamento da votação de 
seus projetos) – o primeiro 
que altera o prazo de licencia-
mento para atividades eco-
nômicas temporárias de 90 
para 30 dias e o segundo do 
emedebista proibi a aquisição 
ou estoque por Ferros-velhos 
e similares de bens públicos 
do município.

Estado suspende exclusão de refinanciamentos

O Governo do Estado 
de São Paulo restabeleceu 
os parcelamentos rela-
cionados aos Programas 
Especiais de Parcelamento 
(PEP) rompidos em razão 
da inadimplência de par-
celas em virtude do período 
de crise gerada pelo CO-
VID-19. Assim as empresas 
que tinham realizado esses 
parcelamentos no passado 
e não conseguiram realizar 
os pagamentos com venci-
mento entre 1º de março 
de 2020 e 30 de julho de 
2020 poderão restabelecer 
os parcelamentos.

Isso vai ocorrer mesmo 
se as empresas já tiverem 
sido excluídas e estive-
rem na dívida ativa Exem-
plos são parcelamentos 
de ICMS. Para tanto será 
necessária a adesão do 
devedor, a ser efetuada no 
período de 16 de setembro 
de 2020 a 30 de setembro 
de 2020, e deve ser prece-
dida do recolhimento das 
parcelas vencidas até 1º 
de março de 2020 e não 
pagas e do pagamento das 
custas e demais despesas 
processuais eventualmente 
devido.

“Com certeza essa é 
uma importante medida 

por parte do Governo do 
Estado, pois a crise levou 
a muitas empresas não 
conseguirem pagar esses 
parcelamentos o que faria 
com que uma eventualida-
de fizesse com que essas 
empresas perdessem to-
dos os benefícios obtidos 
na ocasião da adesão ao 
programa. Essa medida é 
justa diante da realidade 
que vivemos”, explica We-
linton Mota, diretor tributá-
rio da Confirp

A adesão será feita me-
diante prévia notificação 
administrativa do devedor 
no endereço eletrônico por 
ele informado no termo de 

adesão do PEP a ser res-
tabelecido. Contudo, ponto 
importante é que o devedor 
estará sujeito à cobrança 
dos juros por atraso de-
vidos entre o vencimento 
original e o efetivo paga-
mento, conforme disciplina 
constante no decreto ins-
tituidor do respectivo PEP.

O vencimento da pri-
meira parcela postergada 
será no dia do vencimen-
to do mês subsequente 
ao da última parcela do 
acordo de parcelamento 
originalmente celebrado 
e assim sucessivamente 
com as demais parcelas 
postergadas.

Da REDAÇÃO

Sessão da Câmara de Rio Preto, que continua sendo de forma virtual
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Estradas da região têm 43 acidentes, 
29 feridos e duas mortes no feriado

Os quatro dias de operação 
das Polícias Rodoviárias Esta-
dual e Federal foram marcados 
por duas mortes em estradas 
estaduais da região de Rio Pre-
to. Na BR-153 não houve re-
gistro de mortes. De sexta-feira 
(4) até domingo (7), foram 
registrados 43 acidentes, que 
deixaram 29 pessoas feridas, 
conforme balanço divulgado 
nesta terça-feira (8).

Uma das vítimas que per-
deu a vida em acidente neste 
feriado da Independência foi 
a aposentada Leonor Garcia 
Duran, de 76 anos. Ela estava 
em um veículo, Renault Clio, 
que seguia no sentido Capital 
- interior, quando no quilômetro 
439 da rodovia Washington 
Luís (SP-310), o motorista 
perdeu o controle da direção, 
invadindo o canteiro central e, 
em seguida, o carro capotou. 

O acidente aconteceu na se-
gunda-feira (7), em Rio Preto.

Leonor não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 
Segundo a Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE), o motorista e 
outros dois passageiros foram 
socorridos pelo Grau (Grupo de 
Resgate e Atenção às Urgên-
cias e Emergências) e levados 
para o Hospital de Base.

O carro parou no canteiro 
central da rodovia, com as 
quatro rodas para cima.

Acidentes- Nas rodovias 
estaduais na região noroeste 
do Estado, ao todo foram re-
gistrados 16 acidentes com 
vítimas e 25 sem vítimas, 
que resultaram em 25 vítimas 
leves, duas graves e duas mor-
tes. Já na BR-153 ocorreram 
apenas dois acidentes com 
duas vítimas leves.

Infrações - A fiscalização 
das pistas estaduais na região 
noroeste do Estado resultou 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

TRÁFEGO

Cláudio LAHOS

Brigas de vizinhos têm menor apreendido e facada

A polícia registrou mais 
dois casos de brigas entre 
vizinhas com agressões e fa-
cadas. No primeiro, um cine-
grafista de 42 anos sofreu um 
ferimento na panturrilha após 
se envolver em uma briga com 
um vizinho, um aposentado de 
45 anos, na tarde de segun-
da-feira, na Vila Toninho, em 
Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência,  cada um apre-
sentou uma versão da his-
tória para a Polícia Militar. O 
cinegrafista disse que discutiu 
com o aposentado depois 
que seu celular foi furtado. 
Ele contou que aposentado 
aproveitou um momento de 
distração e deu uma facada 
em sua panturrilha esquerda.

Já o aposentado afirmou 
que o cinegrafista o acusou de 
furtar o celular dele e desferiu 
um tapa em seu rosto. Depois, 
ainda jogou uma bicicleta em 
sua direção, atingindo suas 
costas. Ainda de acordo com 
o aposentado, mais tarde o 
homem, arrombou e invadiu 
sua casa, momento em que, 
então, ele desferiu a facada 
na perna do cinegrafista.

Uma equipe da Unidade 

de Resgate, dos Bombeiros, 
prestou socorro ao cinegrafis-
ta e o encaminhou para a Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) Vila Toninho, onde foi 
atendido e liberado.

Em razão das versões con-
troversas, a Polícia Civil ex-
pediu exame de corpo delito 
para eles e exame pericial ao 
imóvel para constatação de 
arrombamento. O caso foi re-

com o irmão, foi defendê-la.
A Polícia Militar foi cha-

mada e, ao chegar ao local, 
encontrou a mulher com um 
corte e sangramento na lateral 
da cabeça. Ela contou aos 
policiais que discutiu com o 
vizinho e ele a agrediu com 
uma pancada, que ela acredi-
ta ter sido desferida com um 
pedaço de pau.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, ao ver 
a mãe ferida, o adolescente 
e o irmão de 19 anos foram 
até a casa do vizinho e o agre-
diram com socos na região 
da cabeça e tronco. O Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência) foi acionado e 
encaminhou o homem para a 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) Norte. Já a mulher 
foi atendida por uma equipe 
da Unidade de Resgate do 
Corpo de Bombeiros e levada 
até a Santa Casa.

O adolescente e o irmão 
foram levados até a Central 
de Flagrantes. O jovem foi 
ouvido e liberado e o menor 
foi apreendido. Como a mu-
lher e o vizinho estavam em 
atendimento médico, deverão 
comparecer no 6° Distrito Po-
licial para prestar depoimento 
sofre a briga.

Tatiana PIRES

gistrado como lesão corporal, 
calúnia e violação de domicílio 
e será investigado pelo 7° 
Distrito Policial.

Já no Jardim Vetorasso, 
um adolescente de 15 anos 
foi apreendido ao agredir um 
vizinho, no início da noite de 
segunda-feira (8). A mãe dele, 
de 39 anos, havia sido agredi-
da antes pelo homem de 53 
anos e o menor, juntamente 

Dylon

Cláudio LAHOS

DOIS CASOS

Rodovias da região registraram duas mortes durante feriado prolongado

R$ 3,8 MIL

MARIA ILDA DE OLIVEIRA CAMILLO, 
faleceu aos 73 anos de idade. Era casada 
com o Sr. Odacir Camillo e deixa os fi lhos 
Idalina e Josimeire. Foi sepultada no 
dia 08/09/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

EUCLIDES GOMES CAMACHO, fale-
ceu aos 78 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Maria Rosa Monteleone Ca-
macho e deixa os fi lhos Euclides e Adria-
na. Foi sepultado no dia 08/09/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério da 
Ressurreição.

WELLINGTON BISPO DE ARAUJO, 
faleceu aos 44 anos de idade. Era divor-
ciado da Sra. Denise Dultra Escobar e 
deixa os fi lhos Isaac e Liz. Foi sepultado 
no dia 08/09/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
da Saudade.

RAFAEL DA SILVA FARIAS, faleceu 
aos 31 anos de idade. Era divorciado 
da Sra. Aryane Nunes da Silva. Foi 
sepultado no dia 07/09/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório direto para 
o cemitério São João Batista.

TEÓFILO ALVES MELO, faleceu aos 
89 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Iraci Barbosa de Melo e deixa os fi lhos 
Maria Rita, Maria Auxiliadora e Ronaldo. 
Foi sepultado no dia 06/09/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

VALDECIR FERNANDES DA SILVA, 
faleceu aos 50 anos de idade. Era sol-
teiro. Foi sepultado no dia 08/09/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

WALDECI TOLEDO RIBEIRO ROCHA, 
faleceu aos 66 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Edenilson Rocha e deixa 
os fi lhos Laura, Isabela e Beatriz. Foi 
sepultado no dia 06/09/2020, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

NELSON MAIA, faleceu aos 71 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Maria 
das Graças Maia e deixa os fi lhos Selma, 
Tarcísio, Gabriel e Luiz Fernando. Foi 

  FALECIMENTOS

sepultado no dia 07/09/2020, às 09:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.
ERIVALDO DE SOUSA SANTOS, faleceu 
aos 53 anos de idade. Era divorciado 
da Sra. Palmira Santiago Leite e deixa 
os fi lhos Erivaldo Júnior, Eric Fernando, 
Lucas, Gleidson e Gleia. Foi sepultado 
no dia 06/09/2020, às 10:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

ANTONIO MAURÍCIO DE SOUZA, 
faleceu aos 50 anos de idade. Era divor-
ciado da Sra. Claudia Alves de Assis. Foi 
sepultado no dia 06/09/2020, às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

JOÃO DE MENDONÇA NEVES, fa-
leceu aos 75 anos de idade. Era divor-
ciado da Sra. Elza Carneiro da Fonseca 
e deixa os filhos Margarida, Sonia e 
Aparecido (falecido). Foi sepultado no 
dia 06/09/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro direto para o cemitério municipal 
de Poloni.

EURIDIA DE MELO MARCONDES, 
faleceu aos 91 anos de idade. Era viúva 
do Sr. Orlando Marcondes e deixa os 
fi lhos Ailton, Adilson e Silvia Helena (fa-
lecida). Foi sepultada no dia 06/09/2020, 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério da Ressurreição.

ANTONIA FREIRE BARBERO, faleceu. 
Era viúva do Sr. Edes Sidnei Barbero Bar-
bero e deixa os fi lhos Adriana, Anderson, 
Sidney e Jeferso (falecido). Foi sepultada 
no dia 07/09/2020, às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Pa 
para o mesmo cemitério.

KARINA DIAS PIRES, faleceu aos 
42 anos de idade. Era divorciada do Sr. 
Cristian Augusto Pagliusi Rodrigues e 
deixa o fi lho Lucas. Foi sepultada no dia 
07/09/2020, às 12:00, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz para o 
mesmo cemitério.

DELVIRA BRANDÃO GUBOLIN, fale-
ceu aos 86 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Mário Gubolin e deixa os fi lhos Mário 
Sérgio (falecido), Rosemary Aparecida 
e Cláudio Roberto. Foi sepultado no dia 
07/09/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério da 
Ressurreição.

em 259 multas por excesso de 
velocidade registradas por ra-
dares fixos, mais 563 atuações 
feitas por falta de uso do cinto 
de segurança. A PRE também 
fez 106 multas por ultrapassa-
gens em locais proibidos. Além 

disso, 173 motociclistas foram 
autuados.

Em nota, a PRE ressalta 
que “a maioria dos acidentes 
poderiam ter sido evitados, pois 
em grande parte dos casos, 
a causa continua relacionada 

à imprudência, negligência ou 
imperícia dos condutores ou 
pedestres, bem como o desres-
peito às sinalizações”. 

Prova disso, é que foram 
feitas 1.191 autuações, sendo 
que cinco motoristas testaram 

positivo para o exame de etilô-
metro e 8 recusaram-se a fazer 
o teste. Ao todo, 109 foram 
fiscalizados.

Na BR-153, foram 222 
multas, referentes as seguintes 
infrações: ultrapassagem em 
faixa contínua (35 infrações), 
uso de celular ao volante (11 
infrações), falta do uso do cinto 
de segurança (172 infrações), 
uso de cadeirinha (2 infrações) 
e dois motoristas autuados 
por embriaguez ao volante, 
ambos com índice acima de 
1,00 mg/l (muito além do valor 
para caracterizar o crime de 
trânsito, de 0,34 mg/l). Além 
da ocorrência de descaminho, 
ocorrido na operação, em que 
policiais rodoviários federais 
flagraram um farmacêutico e 
um taxista de Rio Preto, trans-
portando no porta-malas de 
um táxi grande quantidade de 
vinhos importados comprados 
na Argentina sem a documen-
tação aduaneira.

Polícia vai investigar cuidadora 
acusada de furtar idosa

O irmão de uma aposen-
tada de 67 anos procurou a 
Polícia Civil de Rio Preto para 
denunciar que a cuidadora da 
idosa teria furtado R$ 3,8 mil 
da conta dela. A vítima está 
internada no Hospital de Base 
e o boletim de ocorrência foi 
registrado nesta segunda-feira 
(8), na Central de Flagrantes.

De acordo com o registro, a 
cuidadora ficava com o cartão 
bancário da idosa para realizar 
compras de algo que a vítima 
queria. Na troca de turno com 
outro profissional que também 
acompanha a vítima, a mulher 
teria saído 30 minutos antes 
e deixado o cartão bancário, 
danificado, no meio de roupas 
sujas. O cartão só foi encontra-
do na manhã seguinte.

Então, o irmão da idosa 

foi até uma lotérica afim de 
verificar o saldo da conta cor-
rente e foi informado que o 
chip estava danificando, não 
sendo possível a informação. 
Por meio do aplicativo da Caixa, 
ele conseguiu verificar o saldo 
e constatou três saques, tota-
lizando R$ 3,8 mil, realizados 
no período em que a cuidadora 
estava de posse do cartão.

Ainda segundo o boletim de 
ocorrência, o irmão da idosa 
“não acusa a cuidadora da 
subtração dos valores, quer 
apenas constar que os valo-
res foram sacados da conta 
durante o período em que ela 
cuidava” da irmã. Ele informou 
ainda que a idosa está lúcida, 
mas seu estado de saúde é 
grave.

O caso foi registrado como 
furto e será investigado pelo 5° 
Distrito Policial.

Tatiana PIRES

VIOLÊNCIA Ex-presidiário surta, 
invade casas e bate 
em idosa de 80 anos

Uma aposentada de 80 
anos teve a casa invadida 
por um homem e foi agredi-
da durante a segunda-feira 
(7), no bairro Santo Antô-
nio, em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acio-
nada e ao chegar ao local 
encontrou populares se-
gurando o acusado de 42 
anos, que havia invadido 
algumas casas localizadas 
na rua Atílio Lobanco. Na 
residência da aposentada, 
munido com uma faca, 

chegou a feri-la de raspão 
no braço depois de empur-
rá-la.

O filho da vítima conse-
guiu expulsar o agressor e, 
com a ajuda de populares, 
o deteve até a chegada da 
PM.

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, o irmão do 
agressor contou a PM que 
ele havia saído da prisão há 
pouco tempo e é usuário de 
drogas. Com ferimentos e 
aparentemente “surtado”, 
ele foi socorrido pelo Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e en-
caminhado à (Unidade de 
Pronto Atendimento) Santo 
Antônio, onde permaneceu 
sob cuidados médicos.

A idosa agredida foi le-
vada para UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Norte 
com ferimentos leves. Ela 
permaneceu em observa-
ção devido a idade.

Tatiana PIRES

Polícia Militar foi 
acionada  para 
atender o caso que 
aconteceu no bairro 
Santo Antonio, 
em Rio Preto

Cláudio LAHOS
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Em tempos de pandemia, um assunto que tem despontado e ame-
drontado todas as pessoas é o índice elevado de tromboses. E aqui 
já cabe uma primeira observação - as tromboses podem acometer as 
veias (trombose venosa) ou as artérias (trombose arterial). Ambos os 
tipos de trombose são perigosos, podendo culminar com eventos fatais.

O conhecimento médico acerca das propriedades patológicas do 
novo coronavírus permite estabelecer uma relação entre o proces-
so inflamatório desencadeado pelo vírus e a maior ocorrência das 
tromboses. A despeito desta realidade, vamos discutir e focar nos 
efeitos da mudança de estilo de vida que a pandemia tem acarretado 
e a influência direta desses efeitos no índice elevado de tromboses 
venosas e arteriais.

Para fins de compreensão do que seria uma trombose venosa e 
trombose arterial, podemos pontuar que um trombo consiste num 
agregado de células e resíduos, exercendo um efeito de “rolha” dentro 
das veias ou artérias, ou seja, entupindo o vaso sanguíneo e interrom-
pendo a passagem do sangue.

Existem diferenças clínicas entre a trombose venosa e a trombose 
arterial. Quando o entupimento é venoso, os principais sinais e sinto-
mas são inchaço, vermelhidão da pele, aumento da temperatura da 
pele no local afetado e dor.

No caso do entupimento arterial, as principais manifestações 
são palidez da pele no local afetado, pele fria e dor geralmente mais 
intensa e limitante quando comparada à dor do entupimento venoso.

Os fatores causais de ambas as tromboses estão intimamente 
correlacionados à mudança de estilo de vida produzida pela pandemia. 
Basicamente, a necessidade de permanecer mais tempo em casa, de 
forma mais restrita, associada à impossibilidade de manter a prática 
regular de atividade física, é o principal aspecto prejudicial à qualidade 
de nossa circulação sanguínea.

O segundo aspecto de destaque é que, ficando mais tempo em 
casa, o peso corpóreo das pessoas aumentou e alguns hábitos, como 
tabagismo e etilismo, tornaram-se menos censurados. A pandemia 
tem causado alterações emocionais, e, muitas vezes, o escape en-
contrado pelas pessoas para obter algum alívio tem sido por meio da 
comilança de gorduras e açúcares, consumo desordenado de bebidas 
alcoólicas e cigarro.

Imaginando este cenário de isolamento dentro das casas, os 
maiores “companheiros” das pessoas têm sido o sofá, a cama, os 
seriados, os programas de TV e, considerando o trabalho em home 
office, muito tempo sentado(a) na mesma posição.

Esta questão postural totalmente inadequada é a maior causa de 
lentidão do fluxo sanguíneo dentro de veias e artérias. Podemos chamar 
esta lentidão de fluxo de uma estase da circulação, ou seja, o sangue 
começa a ficar represado e armazenado por mais tempo dentro de 
uma veia ou artéria, gerando turbilhonamento do fluxo e consequente 
formação de um trombo.

A qualidade da circulação sanguínea depende dos movimentos do 
corpo, do deslocamento tanto dos membros inferiores como superiores. 
No caso dos membros inferiores, os músculos da panturrilha (“batata 
da perna”) desempenham papel fundamental no bombeamento do san-
gue e, em virtude desta função, são chamados de “coração periférico”.

Mas o adequado bombeamento por parte destes músculos depende 
de movimentos ativos do corpo durante o dia. Isso explica, por exemplo, 
maior ocorrência de tromboses em pessoas acamadas, debilitadas ou 
incapazes de caminhar por alguma restrição motora.

E qual seria o tratamento para obtenção de uma circulação san-
guínea mais ativa e mais dinâmica?

Os remédios não deveriam ser a primeira opção. O melhor a se 
fazer é caminhar bastante, fazer atividades físicas, alongar os membros 
inferiores e superiores e buscar algumas práticas que aumentem a 
capacidade de bombeamento de nosso “coração periférico”, tais como 
nadar e andar de bicicleta.

As medicações seriam utilizadas num segundo momento, quando 
absolutamente necessário, sendo que a aspirina e a heparina poderiam 
ser cogitadas neste plano profilático e terapêutico.

Os erros da alimentação, associados aos efeitos deletérios do 
etilismo e tabagismo, precisam ser corrigidos de forma imediata, 
primeiramente considerando o bem-estar individual e a longevidade 
saudável. Por meio de uma clara conscientização, as pessoas deveriam 
priorizar os alimentos mais saudáveis como saladas, castanhas, frutas, 
carnes brancas e carboidratos integrais.

Além disso, consumir mais água e sucos naturais, em detrimento 
dos refrigerantes e bebidas alcoólicas. Existem estudos mostrando que 
o baixo consumo de água, menos de 1 litro ao dia, pode aumentar o 
risco de tromboses.

Não é interessante depositar toda a confiança em remédios que 
controlem os níveis de açúcar e gorduras no sangue, sem que as pes-
soas façam também a sua parte, cuidando de seus hábitos alimentares.

Este cenário de maior sedentarismo provocado pela pandemia, tem 
favorecido o ganho de peso corpóreo e maiores taxas de obesidade, 
acometendo pessoas de todas as faixas etárias. As pessoas obesas 
têm maior dificuldade para caminhar devido a possíveis problemas nas 
articulações e baixa capacidade respiratória. Dessa forma, é indiscutível 
que as pessoas obesas apresentem maior propensão para tromboses.

As tromboses venosa e arterial, como comentado anteriormente, 
apresentam manifestações clínicas consideráveis, podendo inclusive 
aumentar o risco de morte. E é exatamente isso que eu gostaria de 
salientar, como mensagem final, caso ainda haja dúvidas sobre a 
necessidade de se fazer de tudo para prevenir uma trombose.

Todos já devem ter ouvido falar sobre embolia pulmonar, uma 
patologia tenebrosa que mata em larga escala. Os casos de embolia 
pulmonar estão diretamente correlacionados com a formação de 
trombos, principalmente trombose venosa dos membros inferiores.

Quando um trombo se forma dentro de uma veia dos membros 
inferiores, existe a iminência de descolamento deste trombo, alcançan-
do a circulação dos pulmões e causando a embolia pulmonar, a qual 
consiste na interrupção do fluxo sanguíneo para os pulmões. Embolia 
pulmonar muitas vezes é fatal porque o baixo fluxo sanguíneo para os 
pulmões gera sobrecarga no coração e este, por sua vez, pode seguir 
dois caminhos: suportar esta sobrecarga por mais tempo até falir ou 
parar de bater muito rapidamente.

Esta correlação entre trombose venosa e embolia pulmonar tem 
sido frequentemente identificada em pessoas que usam, como au-
tomedicação, hormônios como anticoncepcionais e anabolizantes.

Qualquer quadro de trombose requer atenção especial quanto 
à percepção precoce dos sintomas e à implementação de medidas 
profiláticas e terapêuticas. Não devemos, também, subestimar as 
consequências de uma trombose e, para isso, entender que trombose 
pode matar é fundamental.

Em tempos de pandemia, o risco de trombose acompanha nossa 
rotina, sendo primordial restabelecer a prática de caminhadas e ati-
vidades físicas, mesmo que dentro de casa, além de atentar para a 
qualidade de nossa alimentação.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago – www.drgabrielcardio.com.br
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Como está sua circulação 
sanguínea? Risco de 

trombose é real na pandemia

COVID

A taxa de ocupação em 
leitos de UTI na região de 
Rio Preto voltou a apresen-
tar queda nesta terça-feira 
(8), saindo de 69,7% para 
67,4% segundo os dados 
do Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados e Esta-
tísticas) do Governo de São 
Paulo. A manutenção da 
taxa em um nível inferior a 
75% é importante para ga-
rantir que a região prossiga 
na fase amarela do Plano 

Taxa de ocupação
 de UTI cai para 67%

São Paulo. Na enfermaria, 
a ocupação está em 48,1%.

Durante a live desta ter-
ça-feira (8), a Secretaria de 
Saúde revelou que Rio Preto 
conta com 349 pacientes 
internados por síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), sendo 116 na UTI 
e 233 na enfermaria. Com 
relação aos casos confirma-
dos de Covid-19, são 208 
internados, sendo 93 na UTI 
e 115 na enfermaria.

Nas últimas 24 horas 
foram confirmados 38 novos 
casos de coronavírus, todos 

por RT-PCR. No total, são 
18.541 casos confirmados 
desde o início da pandemia. 
O coeficiente de incidência é 
de 4.024 casos a cada 100 
mil habitantes e 15.922 
pessoas já estão recupera-
das da doença, o equivalen-
te a 86% dos casos.

A Saúde ainda revelou 
o percentual de sintomas 
apresentados entre os casos 
leves da doença, sendo os 
principais: tosse (51%), fe-
bre (40%), dor de garganta 
(33%) e falta de ar (13%). 
“Em alguns casos a pessoa 

também perde o paladar, 
não sente o gosto de nada 
e não sente cheiro de nada. 
Eles são sinais muito suges-
tivos da doença, com 40,7% 
com distúrbios gustativos 
e 46,8% com distúrbios 
olfativos”, afirmou Andreia 
Negri, gerente da vigilância 
epidemiológica.

Foi também confirmado 
um novo óbito por Covid-19, 
totalizando 487 mortes, 
sendo que 90 delas ocorre-
ram nos últimos 15 dias. A 
taxa de letalidade está em 
2,6%.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Moradores aguardam atendimento com animais para 
serviço de castração

Divulgação

SERVIÇO 
Divulgação

AGENDE

Poupatempo volta atender Orienta SUS

O Orienta SUS retomou o 
atendimento presencial nesta 
terça-feira (8) no Poupatempo 
e na Prefeitura Regional Norte. 
Quem precisar do serviço deve 
agendar o atendimento pelo 
portal da Prefeitura de Rio Preto - 
www.riopreto.sp.gov.br - acessar 
“agendar serviços” e escolher 
entre as duas unidades.

Para ser atendido, é neces-
sário apresentar documento de 
identificação e prescrição da 
solicitação. Em caso de dúvidas 

Da REDAÇÃO

Primeira dia de castração 
atende 172 animais

A castração em massa co-
meçou nesta terça-feira com 
172 animais atendidos pelo 
serviço, sendo 101 cães e 71 
gatos. A ação, realizada pela 
Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea), continua até 
domingo, das 8h às 15h. Neste 
primeiro dia foram 28 faltas, 
número considerado alto pela 
diretora da Dibea, Karol Prado.

“Estamos agendando todas 
as castrações, ligando para os 
responsáveis pelos animais, 
desde a semana passada. 
Quem estiver no cadastro da 
castração em massa e faltar 
não conseguirá castrar o animal 
nesta ação em outros dias, pois 
as agendas estão completas”, 
reforçou Karol.

Em caso de dúvidas sobre 
a castração em massa, o mu-
nícipe pode entrar em contato 
com a Diretoria do Bem-Estar 
Animal pelos telefones (17) 
99602-1457 ou (17) 99615-
8831.  As castrações e o 
processo pós-operatório estão 
sendo feitos no CEU das Artes, 
pela Clínica Veterinária Ricardo, 

que venceu o processo licitatório 
realizado em novembro de 2019 
e é referência na atuação com 
castramóvel.

Além de serem castrados, os 
animais também recebem mi-
crochip, que permite a identifica-
ção dos responsáveis. A previsão 
é de que 1,2 mil animais sejam 
castrados até domingo.

Para realizar a castração em 
massa, a Diretoria do Bem-Estar 
Animal organizou uma lista de 
cadastros no mês de julho para 
os interessados residentes das 
áreas escolhidas. Foram 2.883 
cadastros recebidos. O investi-
mento para a ação é de R$ 638 
mil, com recursos do município.

Vinicius LIMA

Quem estiver no 
cadastro da castração 
em massa e faltar não 

conseguirá castrar 
o animal nesta ação 
em outros dias, pois 

as agendas estão 
completas

“

”

Serviço:

Orienta SUS
Atendimento presencial: Poupatempo e Prefei-
tura Regional Norte
Horário de funcionamento: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h 
às 13h.
Telefone: 3203 1264
E-mail: orientasus@riopreto.sp.gov.br

ou dificuldades, o usuário deve 
entrar em contato com o serviço 
pelo telefone 3203-1264 ou 
pelo e-mail orientasus@riopreto.
sp.gov.br.

O Orienta SUS é um serviço 
da Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
que tem o objetivo de orientar 
munícipes em busca de servi-
ços, medicamentos e insumos 
na rede pública de saúde, nos 
âmbitos Municipal, Estadual e 
Federal, bem como promover o 
acolhimento deste paciente. O 
serviço funciona desde o dia 1º 
de outubro de 2018.

LITERATURA 
Morre aos 95 anos a premiada escritora Zulmira Praxedes

A escritora e poeta Zulmira 
Nery Praxedes, 95 anos, mor-
reu na manhã desta terça-feira 
(8) em uma casa de repouso 
em Rio Preto. Nascida em 14 
de janeiro de 1925, natural 
de Aramari, na Bahia, Zulmira 
foi contemplada com o prêmio 
Nelson Seixas no ano passado 
com o livro “Zulmira de Z a A” 
e também participou recen-
temente da obra “No Cárcere 
com o Corona – Memórias 
etílicas, idílicas ou nem tanto”.

A escritora viveu durante 
a toda a infância em terras 
nordestinas, até que aos 26 
anos, se mudou para a capi-
tal Paulista. Foi somente em 
2015, que Zulmira chegou em 
São José do Rio Preto. “Minha 
avó gostava da literatura desde 
pequena. Quando estávamos 

realizando as mudanças para 
Rio Preto, encontramos algu-
mas agendas nas quais ela 
escrevia seus próprios poemas. 
Decidimos digitalizar tudo que 
ela havia escrito naqueles pa-
péis e assim nasceu o Zulmira 
de Z a A”, afirmou Iris Zanetti, 
jornalista, editora do livro e 

neta de Zulmira.
De acordo com Iris, a avó 

era uma contadora de histórias 
nata. “Ela era extremamente 
observadora, principalmente 
com relação a natureza e as 
coisas pequenas da vida. Ela 
contava histórias de assom-
bração quando era pequena e 

sempre era de um jeito diferen-
te”, afirmou.

“A poetisa Zulmira era uma 
raridade na literatura. Pena ter 
sido descoberta tão tardiamen-
te. Seu talento a acompanhava 
desde menina. Tinha uma 
facilidade para contar histórias 
e escrever poemas com rimas 
cultas que impressionava e 
ao mesmo tempo encantava, 
fossem crianças ou adultos os 
ouvintes ou leitores”, afirmou 
Edmilson Zanetti, jornalista e 
dono da editora Ponto Z, que 
editou o livro “Zulmira de Z a A”.

O enterro da escritora será 
na manhã desta quarta-feira (9) 
no Cemitério Jardim da Paz, em 
cerimônia restrita apenas para 
alguns familiares, devido as 
medidas de segurança contra 
Covid-19. Zulmira teve duas 
filhas e três netos.

Vinicius LIMA
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SOB NOVA DIREÇÃO V

A Amicci Gastronomia estará aberta para a realização de 
aniversários, bodas, casamentos e lançamentos de produtos, como 
os encontros de laboratórios e de montadoras de automóveis. O 
novo normal começa a botar a cara prá fora. 

URNAS SORRIDENTES II

Agora, com a divulgação do nome de seu vice, o ex-deputado 
Orlando Bolçone, personagem política de grande envergadura 
e expressiva notoriedade, segundo quem conhece política, 
dificilmente haverá segundo turno. Anotem.

O empresário Marco Scott Zanovello - na foto com a 
mulher, Eliane e os filhos Giovanna e Marcelo - ganha

 idade nova hoje, 9 de setembro, quarta-feira. Da coluna, 
os cumprimentos.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
09 de setembro de 2020

BALADA AL MARE IV 

São três opções de cabines com varanda e três opções de 
cabines internas, divididas em 12 parcelas. A mais barata 
custa R$ 3.319- parcelas de R$ 276,58- e a mais cara, R$ 
4.288- parcelas de R$ 357,33. Vai lotar, duvida? Alimentação 
completa durante todo o período, mas as bebidas, à parte, of 
course. E é aí que mora o perigo. Recomenda-se que todos levem 
preservativos, para não haver um baby boom em dezembro.

BALADA AL MARE II 

Para nós, rio-pretenses, a data favorece porque o embarque, 
será dia 18 de março de 2021, uma quinta-feira, véspera do 
principal feriado prolongado de nossa cidade, o Dia de São José, 
aniversário de Rio Preto. O retorno, no domingo, dia 21.

ALTAR

De casamento marcado, os 
advogados Frederico Jurado 
Fleury, filho de José Theophilo 
F leury Netto e de Weida 
Jurado Fleury e Jociani Kellen 
Schiavetto, filha de Jocelino 
Schiavetto e Dulciléa Targas 
Schiavetto. Os editais de 
proclama já foram publicados.

HARMONIA 

O Harmonia Tênis Clube, o nosso clube mais prive e chic, abriu as 
portas no domingo passado, dia 6 para tênis-fast, saibro e beach 
tennis- e caminhadas. No domingo próximo, dia 13, reabre para 
os cafés da manhã e tênis. Depois reabre para o happy hour de 
17 às 22 horas. A academia e a piscina serão reabertas em outra 
data, informa o presidente João Carlos Theodoro.

     A quarta edição do 
Encontro de Pescadores 
da Confraria da Pesca, 
orquestrada por Reinaldo 
Lobanco, deverá acontecer ou 
dia 20 ou 27 de novembro. 
Na Enseada Azul, comme 
d’habitude.

     O empresário Gilberto de 
Oliveira, viajou sábado para 
Santos comandando um 
grupo de 12 pescadores. Lá 
embarcam para uma pescaria 
em alto mar, de onde 
retornam na noite de hoje.

     Após 12 anos à frente 
do Conselho Regional de 
Contabilidade Estado de São 
Paulo, entidade que reúne 
mais de 6 mil profissionais, 
Accacio de Mello deixou a 
Presidência, festejado por sua 
profícua gestão.

    Luiz Fernando Lucas está 
lançando seu primeiro livro “A 
Era da Integridade”.
   
    Prestes a comemorar 
140 anos, a Hering pretende 
abrir 130 lojas até o final 
do ano, embora sejam lojas 
de espaço reduzido. E em 
estabelecimentos de rua

     O número de pré-
candidatos a prefeito que 
era de 16, já caiu para dez 
e ainda deverá ser reduzido 
mais ainda, para em torno de 
seis.

    Dead line: dia 16 de 
setembro, quarta-feira 
próxima, é a data limite 
para Valdomiro e demais 
interessados definirem se 
saem ou não candidatos a 
prefeitos. 

     O PRTB que tem o médico 
Paulo Bassan como pré-
candidato a prefeito, realiza 
sua convenção dia 15 de 
setembro, terça-feira próxima.

     Embora ainda não tenha 
sido marcada, a posse da 
nova diretoria da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia, 
deverá acontecer no mês de 
dezembro, como manda a 
tradição.

* 

* 

* 

* 

* 

BALADA AL MARE III 

As atrações são Thiaguinho, Luan Santana, os rio-pretenses Zé 
Neto e Cristiano, Pedro Sampaio,Vintage Culture, Bruno Matheus e 
Vitor Kley. Será o maior festival do mundo a bordo, com embarque 
em São Paulo (na Domingos de Moraes-Metrô Santa Cruz) para 
Santos.

URNAS SORRIDENTES I

Antes da pandemia, o prefeito Edinho Araújo estava destinado 
a conseguir uma vitória tranquila nas próximas eleições de 15 
de novembro. Mesmo com o lockdown imposto a certos setores 
do comércio pelo Plano São Paulo ao qual Edinho seguiu à risca 
com os necessários cuidados sanitários, que gerou protestos de 
um setor empresarial, Edinho continua nadando de braçada. 

SOB NOVA DIREÇÃO IV

As negociações duraram três meses. Eles já assumiram a casa 
e estavam apenas esperando soar as trombetas do Plano São 
Paulo, autorizando a abertura de bares, restaurantes e clubes para 
botar seu bloco na rua. O local terá agora, o nome de “Terraço 
Amicci”  e além da área envidraçada, com ar condicionado, tem 
uma ampla varanda e no andar superior, um espaço para reunir 
pequenos grupos de consórcios, clubes de vinho, aniversários, 
ou business parties.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DE HOJE E AMANHÃ: 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”, 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, Amy 
Irving, Gustavo Kuerten, José Baueb, Maria Aparecida Paschoalão, 
Nani Venâncio.

AUTOMÓVEL CLUBE II

No sábado, além das atividades esportivas, o bar Aperitivo 
funcionará de 11 às 15 horas para drinks e almoço - só à la 
carte - e das 17 às 22 horas, para happy hour e jantar à la carte. 
No domingo, almoço à la carte das 11 às 15 horas. 

JANTAR 

Reinaldo Lobanco organiza um jantar para reunir dia 16 de 
setembro, quarta-feira da próxima semana, os integrantes  
Confraria da Pesca, na agência de Pedrinho Milian, oportunidade 
em que será definida a data da próxima viagem a Paso de la Patria. 

MONTE LÍBANO III 

Entre os problemas que a diretoria vai enfrentar nessa nova 
fase,será a utilização da academia,que a lei exigirá,além da 
remodelação do complexo, afastando aparelhos a uma distância 
necessária,obrigará o clube a receber um número limite de 
usuários (por ordem de chegada e agendamento) e cada um 
só poderá usá-la durante uma hora, para que seja obedecido o 
revezamento.Vai ter que se virar nos trinta para um rígido controle 
porque todos sabemos há sempre aquele associado que quer 
aplicar a Lei de Gerson, porque se acha com mais direito sobre 
os demais sócios. 

* 

CLUBE DE CAMPO III 

É por esse motivo que o Joquei 
Clube, logo ao lado, até hoje 
não tem asfalto Porque há 40 
anos, quando esse loteamento 
de chácaras foi criado, não 
foram obedecidas as normas 
que a lei exige. Aliás, muito 
maleáveis, na época. Lá não 
só tem água de cisterna e 
fosso para esgoto, nada da 
Prefeitura, que não pode 
fazer nada, inclusive asfaltar, 
porque o prefeito que fizer 
essas benfeitorias com dinheiro 
público, corre o risco de perder 
o mandato. Há capito?

SOB NOVA DIREÇÃO I

O setor de bar e restaurante do Varanda do Golfe, o pied-à-terre 
dos golfistas, incrustado no Condomínio Quinta do Golfe, já teve 
vários chefs e buffets, com um histórico de turn-over que incluiu 
nomes consagrados e referências na cidade, como o Buffet 
Dalila. Mas nunca deu certo porque existia uma postura, digamos 
assim, um pouco snobish de certos golfistas, dando a entender 
que as pessoas que não participavam daquele restrito grupo que 
praticavam o esporte, estariam invadindo sua cidadela.

MONTE LÍBANO II 

Como essa fase calibra o funcionamento de bares e restaurantes na 
contenção da pandemia, teme a diretoria, que haja um retrocesso 
- como Ribeirão Preto que voltou para a fase laranja – e o clube 
seja obrigado a fechar as portas novamente, acarretando uma 
série de problemas e prejuízos.

CLUBE DE CAMPO II 

A empresa interessada quer 
que a área, hoje na zona rural, 
passe a pertencer ao perímetro 
urbano, pois só assim a lei 
permitirá que ela levante ali, seis 
espigões residenciais. Para que 
essa área seja transformada em 
área de perímetro urbano, a lei 
exige que seja feito um projeto 
de saneamento básico – água, 
esgoto- além de acessibilidade 
pela vicinal da Washington 
Luiz, pavimentação, drenagem, 
eletr i f icação, arruamento, 
asfaltamento, etc. Minucioso, 
mas não impossível. Uma vez 
aprovado esse projeto pelas 
secretarias dos setores da 
Prefeitura, ele segue para a 
Câmara Municipal aprovar essa 
transformação em área urbana. 
Aí, são outros quinhentos.

SOB NOVA DIREÇÃO II

Muitas pessoas se sentiam constrangidas e acabavam se 
afastando e desistindo de ir jantar lá. O que significava um baixo 
resultado financeiro para quem explorava o bar e restaurante. 
Mas sempre foi um local para ser usado por quem quisesse, fosse 
ou não, golfista. Com a saída do Buffet Dalila, a última empresa 
a comandar a cozinha local, os golfistas entenderam que seria 
melhor conviver simpaticamente com pessoas que não jogam 
golfe do que ter o bar fechado e não ter ninguém para servir-lhes 
uma bebida, uma comida e terem que trazer água de casa ou 
tomar água da torneira que rega o jardim.

CLUBE DE CAMPO I 

A venda do clube de campo, 
significará a redenção financeira 
do Automóvel Clube, pois com 
o dinheiro, a diretoria pretende 
sanar todas as dívidas e calcula 
que ainda sobrará um resíduo 
para ser aplicado em obras de 
restauração da sede social. 
Mas para que o negócio seja 
concretizado, há um longo 
caminho a ser percorrido.

GASTRONOMIA

Os bons restaurantes que foram 
obrigados a ficar fechados 
durante o isolamento social, 
aproveitaram para estimular 
seus chefs a criar novos pratos 
que deverão ser incorporados 
ao cardápio assim que a 
abertura dos restaurantes for 
plena. Aguardem, mas eu 
disse, os bons restaurantes.

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

MONTE LÍBANO I 

A Diretoria Nadim Cury/Paulo Voltarelli, está com um pé atrás 
com relação ao retorno às atividades presenciais e à reabertura 
do clube de campo Monte Líbano, amanhã, de acordo com a 
fase amarela do Plano São Paulo. Será permitido a-pe-nas o 
uso do clube para caminhadas, tênis, academia e pesca. Com 
o protocolo sanitário cumprido à risca. E cara alegre.

SOB NOVA DIREÇÃO III

Isto posto, eis que surgem três nomes já emblemáticos na 
gastronomia da cidade e se juntaram para levar aquele restaurante 
adiante: Márcio Vidotti, Gabi Mello e Mona Husseini, donos da 
Amicci Gastronomia. A ideia deles é funcionar de quinta a sábado 
com almoços e jantares – almoços executivos e jantares à la carte- 
e aos domingos, com buffet self service incluído. É claro, que tudo 
com os protocolos sanitários da pandemia, cumpridos à risca.

BALADA AL MARE I 

Os rio-pretenses que gostam de uma boa balada e devem 
estar roendo as unhas dos pés de saudade de uma dessas de 
enlouquecer, com quatro mil pessoas, a maioria jovens e gente 
bonita e perfumada, não perdem por esperar. Vem aí o Mix on 
board, o célebre Festival Mix de Goiânia, que já teve duas edições 
realizadas em Rio Preto com grande sucesso, mas agora será a 
bordo, com 72 horas de shows e festas no transatlântico MSC 
Preziosa. 

AUTOMÓVEL CLUBE I

O Automóvel Club será reaberto nesta sexta-feira, da 11 de 
setembro, a partir de 6 horas da manhã, com a academia 
(número limitado+ senha de agendamento) e tênis. O bar 
Aperitivo será aberto às 17 horas para o happy hour e jantar até 
às 22 horas, com protocolo de distanciamento e acomodação 
nas mesas. A Diretoria Jesus Martim Neto pretende oferecer um 
barril de chope para os sócios. Queria fazer um cocktail, mas 
ainda não é permitido.

ABRINDO A TEMPORADA

Como todos os anos, o feriado prolongado de 7 de setembro,dá 
o start para a temporada de verão da Enseada Azul, quando as 
famílias se reúnem para diazinhos de lazer e descanso, tutelados 
pela paisagem bucólica da beira do rio, nos passeios de barco 
com o corpo beijado pelo vento e pelo conforto de suas casas 
de campo. Apesar da pandemia, a Enseada Azul foi sem dúvida, 
um local onde puderam se reunir com os filhos e netos e curtir 
boa gastronomia e boa bebida, conservando, claro os protocolos 
de saúde impostos pelo isolamento social. O brasileiro é um 
feriado – lavrou muito bem, Nelson Rodrigues.

Saudade dos meus amigos Rubão e Sonia Mahfuz Facchini 
- na foto com os filhos Marcelo, Rodrigo e Leonardo, que 

andam frequentando o isolamento social num dos 
claustros mais elegantes e bonitos da cidade: sua casa no 

Condomínio Green Palm. Sônia é aniversariante de 
amanhã, quinta-feira e com certeza será cercada pelo 

afago dos filhos, noras e netos.

* 

* 

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

TP 041/19 – Cont. TOP/0005/20 - Web Ind. e Com. Ltda – 
CNPJ 04.075.949/0001-01
Acato totalmente o parecer técnico do Engº. Resp. pelo 
Termo de referência, por razões de decidir, informando que 
o serviço da fonte luminosa deverá ser executado de acordo 
com o contrato assinado TOP/0005/20, em seu inteiro teor, 
planilhas orçamentárias, e todos seus anexos, inclusive 
conteúdo detalhado no parecer. Fica registrado ainda, que 
no prazo de 05 dias úteis, seja emitida a ordem de serviço 
com início imediato do serviço. Kátia Regina P. Casemiro 
SMAURB.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
EIRELI - EMPENHO 14812/20
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA - EMPENHO 
15010/20
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 
9° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 719/18; Contrato: PRE/0101/19
Contratada:  DFA Della Fattoria Alim. Ref. Eireli
Fica suspenso pelo prazo de 120 dias a partir de 04/09/2020, 
de acordo com Memorando 0062/2020/SMAA/GAB e Memo-
rando 0049/20-SMAA/SAN e Ofício 062/20/SMAA/GAB  e o 
art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato supramencionado em 
razão do Dec. Estadual 64881/20 e 64994/20 e o Dec. Muni-
cipal 18554/20, 18559/20 18571, 18573/20 e LF 13.987/20. 
SMAA.  Antonio P. P. Junior. 
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020
CONTRATO Nº TOP/0020/20
CONTRATADA: CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI.
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais a ampliação/readequação da E.M do bairro Campo 
Belo (Rua Projetada 19, ATUAL Antônio Severo dos Santos 
878) – SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 
405 dias – Valor Total R$1.138.469,23.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020
ATA Nº 0691/20
CONTRATADA: D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e de ilumina-
ção pública – Valores Unitários – Item 07 – R$33,00; Item 08 
– R$45,40 - SMO – Sérgio Astolfo Issas – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2020
CONTRATO PRE/0123/20
CONTRATADA: MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE 
INFORMATICA LTDA.
OBJETO: Aquisição de notebooks em atendimento às Uni-
dades Escolares – Item 01 e 02 - SME – Sueli Petronilia A. 
Costa
– Prazo de vigência: 36 meses. Valor Total: R$248.760,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2020
ATA Nº 0692/20
CONTRATADA: SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA-
-ME
OBJETO: Fornecimento de máscaras de proteção e protetor 
facial para Unidades Escolares – Valores Unitários – Lote 
1 - Item 01 – R$322.000,00; Item 02 – R$286.000,00; Lote 
3 – Item 01 – R$67.739,00 – Item 02 – R$82.254,50 SME – 
Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2020
ATA Nº 0693/20
CONTRATADA: DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES ME
OBJETO: Fornecimento de borrifador e capacho para 
atendimento as Unidades Escolares – Valor Unitário – Item 
01 – R$6,10 - SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020

ATA Nº 0694/20
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME – Valores Unitários – Item 29 – R$3,850; 
Item 30 – R$2,050 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 270/2020
ATA Nº 0695/20
CONTRATADA: LUCAS NOVAES COMERCIO E SERVIÇOS 
ME
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante – Valor Unitário 
– Item 01 – R$14,95 - SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 270/2020
ATA Nº 0696/20
CONTRATADA: FELLBARGO TRANSPORTES E COMER-
CIO DE LUBRIFICANTES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante – Valor Unitário 
– Item 02 – R$170,00; Item 03 – R$1.933,00 - SMA – Luís 
Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO 
DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO 
(AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA ROBERTO 
SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA), CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-
-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 
ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Informamos 
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convoca-
tório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 284/2020 – Processo n.º 
12.452/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura para atender as divisões e a sede da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública 
realizada on-line com inicio dia 18/08/2020, sendo adjudi-
cados os itens às empresas declaradas vencedoras: A.C.A. 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. (itens 19, 22, 30, 31), 
INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 3, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 18), L.F. GONÇALVES JÚNIOR TINTAS 
EIRELI ME (itens 1, 4, 5, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 
34) e PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI (itens 
28 e 35), Os itens 2, 6, 12, 17 e 20 restaram fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Katia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
134/2020 – PROCESSO Nº 11.374/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de cadeiras e lon-
garinas para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 11/09/2020 às 09:30hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
302/2020 – PROCESSO Nº 12.678/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de desfribilador/
cardioversor. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 10/09/2020 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PANTERA COR 
DE ROSA (AV. NOVA GRANADA, 4320) – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de 
Educação, que é utilizado como razões de decidir e passa a 
fazer parte integrante deste julgamento, e declara habilita-
das a prosseguir no certame as empresas: CONSTRUTORA 
RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÃO EIRELI, ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI – EPP, KM 
& M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME, 
ELIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CO-
MERCIAL PRADELA LTDA, CONSTRUTORA JLK SOUZA 
LTDA ME, CONSTRUTORA POLACHINI LTDA, CONHIDRO 
CONSTRUÇÃO EIRELI EPP e MADRI ISKI CONSTRU-
ÇÕES EIRELI. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca 
designado o dia 17/SETEMBRO/2020 às 09:30 hs., para 
a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. RAIO DE SOL 
(RUA WILSON CAMARIN, 210) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 
A Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação, que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante deste julgamento, e declara habilitadas a prosse-
guir no certame as empresas: CONSTRUTORA RIO OBRAS 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, 
ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI – EPP, KM & M ENGE-
NHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME, ELIPSE 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, COMERCIAL 
PRADELA LTDA, CONSTRUTORA JLK SOUZA LTDA ME, 
CONSTRUTORA POLACHINI LTDA e MADRI ISKI CONS-
TRUÇÕES EIRELI. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, 
fi ca designado o dia 18/SETEMBRO/2020 às 09:30 hs., para 
a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
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° 338/2020, PROCESSO 12.908/2020, objetivando a 
aquisição de materiais esportivos para atender as necessi-
dades da pista de atletismo do Centro Esportivo do Eldora-
do. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/09/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 348/2020, PROCESSO 12.975/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de luvas de látex. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 22/09/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 342/2020, PROCESSO 12.894/2020, objetivando 
a Contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento de peças e acessórios para os 
equipamentos de refrigeração das Unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 24/09/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
09 de setembro de 2020

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° 350/2020, PROCESSO 12.977/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de alimentos e bebidas 
para participantes de eventos realizados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 22/09/2020, 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
073/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 38.134.960/0001-17
Razão Social: SINGLE MODA ÍNTIMA LTDA
CNPJ: 38.057.015/0001-69
Razão Social: HUMAMIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA
CNPJ: 38.114.196/0001-18
Razão Social: BR ESPUMA - COMÉRCIO DE ESPUMAS, 
TECIDOS, PLÁSTICOS,
CNPJ: 38.031.543/0001-49
Razão Social: GEOREFERENCIAL GEOMÁTICA EIRELI
CNPJ: 38.183.167/0001-08
Razão Social: G.G PARABONI EIRELI
CNPJ: 38.116.474/0001-76
Razão Social: SILVA E SILVA SABOR ÚNICO 2 RESTAU-
RANTE LTDA
CNPJ: 36.486.516/0001-35
Razão Social: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PURCINO EIRE-
LI
CNPJ: 38.151.572/0001-44
Razão Social: BECA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO E UTILIDADES
Conforme processamento realizado, em 08 de Setembro 
de 2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 08 de Setembro de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1833-2

                          Fica notifi cada, Nely de Grandi (espólio de), 
proprietária do imóvel sito à Rua Barão de Cotegipe, nº 215, 
Vila Ercília, que em virtude de ter sido enviado o Auto de 
Multa nº 1833-2, emitido em 28/07/2020, assinado pelo fi scal 
Rodrigo André Morsillo, tratando de obra desrespeitando a 
Lei de Zoneamento  em vigor e/ ou projeto aprovado, em 
desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, de 
que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 
(trinta) dias a contar desta publicação, a multa no valor de 
R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta 
centavos), uma vez que o referido Auto de Multa nos foi 
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto AR JU 83762278 7 BR, acusando "não 
procurado".
São José do Rio Preto, 08 de setembro de 2020.
Rodrigo André Morsillo. 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1833-3

                          Fica notifi cada, Nely de Grandi (espólio de), 
proprietária do imóvel sito à Rua Barão de Cotegipe, nº 215, 
Vila Ercília, que em virtude de ter sido enviado o Auto de 
Multa nº 1833-3, emitido em 29/07/2020, assinado pelo fi scal 
Rodrigo André Morsillo, tratando de obra desrespeitando a 
Lei de Zoneamento  em vigor e/ ou projeto aprovado, em 
desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, de 
que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 
(trinta) dias a contar desta publicação, a multa no valor de 
R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta 
centavos), uma vez que o referido Auto de Multa nos foi 
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto AR JU 83762279 5 BR, acusando "não 
procurado".

São José do Rio Preto, 08 de setembro de 2020.
Rodrigo André Morsillo. 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1833-4 

                          Fica notifi cada, Nely de Grandi (espólio de), 
proprietária do imóvel sito à Rua Barão de Cotegipe, nº 215, 
Vila Ercília, que em virtude de ter sido enviado o Auto de 
Multa nº 1833-4, emitido em 30/07/2020, assinado pelo fi scal 
Rodrigo André Morsillo, tratando de obra desrespeitando a 
Lei de Zoneamento  em vigor e/ ou projeto aprovado, em 
desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, de 
que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 
(trinta) dias a contar desta publicação, a multa no valor de 
R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta 
centavos), uma vez que o referido Auto de Multa nos foi 

devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto AR JU 83762280 0 BR, acusando "não 
procurado".
São José do Rio Preto, 08 de setembro de 2020.
Rodrigo André Morsillo. 
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020190168 ADAIR JOAO IOCA 02585356876 

2020192962 ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS 
DIAS 

2020138361 CELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VOTUPORANGA LTDA 

2020184905 GRESÁN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA 

2020167481 
2020195694 

JOSE LUIZ ZILLI 

 JOSE LUIZ ZILLI 

2020173374 KAISER AGROPECUARIA LTDA 

2020189891 MARCELO GLAUCIO TOLEDO 12154569803 

2020190318 MARIA ROSANA PEREIRA SISDELI 

2020188550 NAC SÃO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 

2020189860 ORLANDO CESAR LENTE BARBOSA 

2020192976 PUNTO GRAPHICO PRODUTOS PARA O INDUSTRIAL GRÁFICO LTDA ME 

2020184895 SENIOR BUSINESS SOLUTIONS LTDA 

2020193863 SIMON PRESTA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI 

2020190144 
2020190147 
2020190148 
2020190154 
2020190161 
2020190893 
2020190905 
2020190908 
2020190912 
2020190916 
2020190920 
2020192458 
2020192467 

SUPERINTENDÊNCIA 

2020193845 VITTA DERMATOLOGIA RIO PRETO S/S 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020179816   ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA 

2020185502   AGNALDO RISERIO LOPES 

 2020176867  AILSON BASILIO DA SILVA 

2020157101   ALCEU GERMANO SESTINI 

2020171686   ALEX SANDRO AGOS 

2020186480   ALEXANDRE TAPARA FERREIRA 

2020146456   ALEXANDRO RIBEIRO DE QUEIROZ 

 2020188447  ANDERSON MANFRENATO 

2020162462   ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA 

2020148864   ANTONIO DOS SANTOS LOPES 

  2020194620 APARECIDA PELEGUINI 

2020190007   APARECIDA SOCORRO DE CARVALHO 

2020188375   BRUNO JOAO GIACARELLI TEIXEIRA 

 2020139309  CAIO GUSTAVO BAZETTI 

2020182656   CARLA ELIZA DE MARCHI PRADO 

2020189119   CARLA PIRES DA SILVA 

 2020187720  CARLOS ALBERTO RIBEIRO 

 2020125586  CARLOS JOSE MARQUES OMORI 

2020162514   CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP 

2020181478   CELSO MATHEUS 

202066618   CLAUDINEI LOPES GOIS 

2020189957   CLAUDIO JOSE TRINDADE DOMINGUES 

 2020183809  DEUSELINA ARAUJO DOS SANTOS 

  2020193884 DURVAL ALVES SILVEIRA SOBRINHO 

  2020148140 ED ANTONIO FUMAGALLI 

  2020190169 EDIFICIO RESIDENCIAL ONOFRE GOMES 
DE CARVALHO 

2020185619   ELOISA CRUZ LOPES 

  2020183819 ELUISIA RODRIGUES SANTOS STRAMASSO 

 2020190053  EMERSON EMMANUEL MORAES 

2020152813   ESPANHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

  2020193626 FABIA ANDREIA SALVADOR SILVA 

2020183770  2020186718 
2020186715 FABIO CONTE AYRES 

 2020145609  FLAVIA CRISTINA FERREIRA PITANGUI 

2020183038   FRANCISCO ALMEIDA NEGREIROS JUNIOR 

 2020150938  GILSON DO CARMO 

2020178301   GUILHERME RANULFI 

  2020195608 GUSTAVO ANDRIOTI PINTO 

2020174058   GUSTAVO HENRIQUE MARCILIANO 

2020145226   HELLEN CRISTINA BASTOS DE OLIVEIRA 

2020182583   ITALO GARISTO CONTE 

  2020196790 JAIRO RICHARD GIUSTI 

  2020193838 JANDERSON RODRIGO DA CRUZ NOLLA 

2020182687   JANETE APARECIDA FERREIRA 

 2020166194  JOAO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 

2020168227   JOÃO LUIZ FURLAN 

2020170100   JOAO STORINI JUNIOR 

 2020187417  JOAQUIM MAICON MEDEIROS DA SILVA 

 2020183914 2020191996 JOAQUIM MARTINS FILHO 

2020149100   JORGE APARECIDO DE AGUIAR 

  2020125245 JOSE AUGUSTO FONTES 

2020180823 2020180830  JOSE BERNARDO DOS SANTOS NETO 

 2020181586  JOSE MARCIO FURLAN 

 2020170118  JOSELITA CANUTO DA CRUZ 

2020169013  2020169018 JULIO CESAR MORENO 

2020183751   LAERCIO FERREIRA SILVA 

2020144362   LEANDRO MESSIAS ALVES 

 2020163432  LETICIA JULIANA PINTO 

2020180532   LILIAMAURA GONÇALVES DE LIMA 

2020185516   LOLILITA MARTINS TRAICO 

2020188394   LUCINEIA BATISTA DA SILVA 

 2020186724  LUIZ ANTONIO ANTUNES JUNIOR 

 2020191191  LUIZ RIBEIRO CAMPOS FILHO 

2020186462   LUIZA CRISTINA DIOGO DE MATOS 

2020184587   LUZIA DO AMARAL MARTINS 

  2020195606 MAGDALENA VOLPE 

2020151853   MAICON VINICIUS ROZANI 

2020182905 2020182910  MARA CRISTINA AGUENA DE SOUZA 

2020170677   MARCELO JACOB SILVA 

2020146583 
2020146407  2020146412 MARCELO TRUZZI OTERO 

 2020174096  MARCOCIONI PEREIRA DE ALMEIDA 

 2020186681  MARCOS VINICIOS MARIANO SILVA 

2020188309   MARCUS VINICIUS DE PAULA MORAES 

 2020186911  MARIA ALICE LEMOS CARRAZZONE DOS 
SANTOS 

 2020162491  MAURICIO LEANDRO SERON 

2020159155   MD ASSESSORIA ECONOMICA E PERICIA 
LTDA 

2020187465   MICHELLE PILONI BELINI 

 2020181676  MIRIAM CRISTINA CAZEMIRO 

202057416   MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 

  2020195423 NEUMA APARECIDA SILVA LODI 

2020191264   ODAIR JOSE MONGEROHT 

2020164652   ORENI RIBEIRO DA SILVA 

2020193454   OSMAR DA SILVA 

 2020169080  PATRÍCIA VALÉRIA DIONÍSIO 

2020174048   PAULO HENRIQUE MIRANDA 

2020176660 2020176692  PAULO SERGIO LUZIN 

2020157144   PEDRO HENRIQUE TROVO LOPES 

2020155805   RAFAEL LEONARDO PEGO 

 2020187452  RAFAEL THOMAZ BICHOFE 

2020188347   RENATO KLEBER DO NASCIMENTO 

2020152712   RENATO NERATH 

 2020145664 
2020148072 

2020145666 
2020148076 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

2020179845   RODRIGO LUIZ BERNARDO DOS SANTOS 

 2020186657  ROGERIO ANDERSON PEREIRA 

2020161679   SIRLEI CRISTINA LUIZ YAEKASHI 

2020172487   SUELI JUVENCIO VILELA 

2020167229   TATIANE NASCIMENTO DE JESUS 

2020166106   THAIS DA COSTA SOARES 

2020188376   THIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA 

 2020150941  VALE DO SOL PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

2020190417   VERDDAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 

2020189179   VINICIUS GABRIEL GONÇALVES GILIOTI 

  2020196994 VIVIANI APARECIDA LOPES DE TOLEDO 

 2020161633  WALTER LUIS CORREA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020167405 2020167423  AGOSTINHO DA SILVA 

 202071336  ARMANDO VALENTIN 

 2020163357  CCS ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA 

 2020185633  CRISTIANO ROCHA ALVES 

2020188319   DANTE LUIZ MERLOTTI NETO 

 2020184870  DORIVAL DE SOUZA 

 2020183810  ELUISIA RODRIGUES SANTOS 
STRAMASSO 

2020180528   ENEBER BORGE DE SOUZA 

2020174026   EZEQUIEL MARCELLO 

  2020142388 GEORGE ALBERTO AFFINI SUFFREDINI DE 
CASTRO ROCHA 

2020184732   GUNTHER FRED LEATTI 

2020195618   GUSTAVO ANDRIOTI PINTO 

 2020186503  HETE FELTRIN DE FREITAS 

2020139281   IGOR CHRISTIAN FERREIRA DA SILVA 

2020178386   JESSICA CARLA SOUZA SILVA 

  2020174401 
2020174404 
2020174413 

JOAO LUIZ ANDRETA 

 2020170122  JONATAS FRANCISCO DA SILVA 

2020189855   JOSÉ CLAUDIO DA ROCHA 

  2020194675 JOSE LUIZ ZILLI 

2020189977   KATHELYN JORDAO ROVERSI 

2020190202   LARISSA MYLENA FERNANDES DOS 
SANTOS 

2020123501   LOBATO E COMERCIO DE TIJOLOS LTDA 

2020174197 2020174206 2020174212 LOUIZIANA MARTIN DE CARVALHO 

 2020187428  LUCIANA APARECIDA DA SILVA VIANA 

2020186709   LUCIANO CARLOS VILLELA DE CASTRO 

  2020196767 MANOEL INACIO CALADO 

2020187318   MARCOS ANTONIO MARTINS 

  2020168453 MARCOS AUGUSTO DE SOUZA 

2020185535   MARIA APARECIDA RIBEIRO 

2020186587 2020186602  MARIA CRISTINA ARIETA DALL AGLIO 

2020187359   MATEUS ALVES ANDRADE 

2020172465 
2020136800 

  MONICA DE CASTRO FERREIRA BIANCHI 

 2020189225  MOYSES ALEXANDRE SOLEMAN NETO 

  2020143182 NILDA FERREIRA MELCHIORI 

2020176739   ODAIR CAMPO 

 2020157023  ORME ADMINISTRAÇÃO E 
EMPREENDIMENTO LTDA 

2020195492 2020195499  PAULA ROBERTA DA SILVA PINOTTI 

 2020185669  PAULO CESAR POMPEU 

2020162476   RAMAIANE CRISTINA HONORIO MOREIRA 

2020191041   RELDI REGIANI SOARES MESQUITA 

2020189897   RENATO MENESELLO VENTURA DA SILVA 

2020160726   RODOLFO GRELLA TOSCHI 

2020185614   ROSANA ZBINDEN 

2020147083   ROSMEIRE PIACENTI BARBOSA 

 2020184856  TATIANE CRISTINA DE SOUZA 

 2020188505  TONIEL PEREIRA CANDEIRA 

2020189322   UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA 
ADVENTISTA DO SETIMO DIA 

2020181452   URSINE ELSON PEREIRA DE MELO 

  2020108499 VANDERLEI SANCHES RODRIGUES 

 2020192265  VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO 

 2020180692  VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA 

  2020181647 WANDERLEI ANTONIO PERISSINI 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO DEFERIDA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
SHOPPING DO PANIFICADOR EIRELI ME 00808/20 2020000177865 AIF-S-V 000036 
    

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

JOYCE CRISTINA TAQUETO 23046302860 000668/17 AIF-A-D 0479 
SHOPPING DO PANIFICADOR EIRELI ME 00808/20 AIF-S-V 000036 

São José do Rio Preto, 09 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ANDERSON BRANCO DA SILVA 15931540890 01740/20 AIF-A-LF 000129 
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS 01737/20 AIF-A-LF 000131 
COMPACTO IMOBILIARIA LTDA ME 01727/20 AIF-P-C 000172 
CONCEITO COMERCIO DE SOFAS LTDA 01743/20 AIF-A-N 000253 
DROGARIA SÃO PAULO S/A 01746/20 AIF-P-H 000058 
DROGARIA SÃO PAULO S/A 01747/20 AIF-P-H 000059 
E-CHOPE SJRP COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA 01735/20 AIF-L-C 000098 
ELVIRA GONCALVES DE SOUZA 07157422646 01732/20 AIF-A-M 00265 
IMOBILIARIA FIGUEIREDO LTDA 01739/20 AIF-P-A 000132 
JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 01745/20 AIF-A-N 000256 
LUCAS OLIVEIRA LIMA 41353319806 01730/20 AIF-S-D 000150 
M R SOUZA AGENCIA DE MODELOS 01731/20 AIF-P-H 000055 
MIGUEL & DUTRA ENXOVAIS LTDA ME 01736/20 AIF-P-A 000129 
MOVIMENT ACTION ACADEMIA LTDA ME 01729/20 AIF-P-A 000130 
NR LUSTRES DECORACOES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA 01742/20 AIF-A-N 000254 
PAYOL DAS BOLSAS E PAPELARIA LTDA ME 01738/20 AIF-A-LF 000130 
QUIMIVET SAUDE ANIMAL LTDA ME 01733/20 AIF-P-A 000131 
ROSA KANESAKI ISHIL ME 01734/20 AIF-A-LF 000135 
S M GIORGI ADMINISTRAÇÃO DE BENS ME 01728/20 AIF-P-A 000128 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01748/20 AIF-A-N 000259 
UNIDAS S/A 01741/20 AIF-P-A 000134 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 39/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 20/2020 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2019 
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA 
Objeto: Altera, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a quantidade estimada de 
gasolina e etanol do Contrato nº 17/2019. 
Vigência: Até 09 de setembro de 2020. Data da assinatura: 08 de setembro de 2020. Valor 
global: Supressão de R$ R$ 50.524,47 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta 
e sete centavos). Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: artigo 
65, II e § 2º, II da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 08 de setembro de 2020. Ver. 
PAULO ROBERTO AMBRÓSIO Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 23/2020
Processo nº 2020/11321

Convite nº 23/2020.

O Centro de Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” 
de Icém, através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Carta-Convite, que será regi-
da pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, com as seguintes 
características: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 
DA PLANTIBANDA DE RAIOS HABITACIONAIS VI e VII DO 
CDP DE ICÉM;
 Sessão Pública: às 09h00min 
 Horário e Local: dia 17/09/2020 na sede do Centro de 
Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” de Icém, à 
Rodovia BR 153, Km 13, s/n – Zona Rural – CEP. 15460-000 
– Icém/SP.
Cópias do edital poderão ser obtidas através do e-mail 
adm@cdpicem.sap.sp.gov.br ou ainda, na sede desta Unida-
de Prisional,
Telefone (17) 3282-8402 – ramal 202

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEIÇÕES 2020 

São José do Rio Preto –SP 
 

O Presidente da Comissão Diretora Municipal Provisória do Partido da Mobilização 
Nacional - PMN do município de São José do Rio Preto - SP, Antônio Pereira de 
Castilho , nos termos da legislação vigente e em conformidade com as disposições do 
Estatuto Partidário, CONVOCA os convencionais regularmente habilitados para a 
Convenção Municipal a ser realizada no dia 13 de Setembro de 2020, com início às 14  
horas e término às 18 horas, no seguinte local   Rua Canadá, 312 Bairro Jardim América 
- Cep. 15055-350, São José do Rio Preto - SP , para deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 
 

1. Eleição Majoritária: escolha de Candidatos e deliberação sobre Coligações. 
2. Eleição Proporcional: escolha de Candidatos a Vereador. 
3. Sorteio de número para Candidatos a Vereador. 
4. Assuntos Gerais pertinentes as Eleições 2020 

 
São José do Rio Preto, 08 de Setembro de 2020 

 
Partido da Mobilização Nacional 

Presidente 
Comissão Diretora Municipal  Provisória 

do Município de São José do Rio Preto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esqua-
drias Metálicas, Equipamentos Rodoviários, Ferroviá-
rios, Serralheria e de Móveis de Metal de São José do 

Rio Preto.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

  Pelo presente Edital, fi cam convocados 
todos os Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
nicas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esquadrias Metálicas, 
Equipamentos Rodoviários, Ferroviários, Serralheria e de 
Móveis de Metal de São José do Rio Preto, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e 
da legislação vigente, a saber: 
  PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada no próxi-
mo dia 15 do mês de setembro do ano 2020, às 14:00 horas, 
em primeira convocação e, não havendo número legal, às 
16:00 horas, em segunda convocação, na sede social sita a 
Rua Atílio Nicoleti, 52 – Jardim Conceição, na cidade de São 
José do Rio Preto.
 SEGUNDA ASSEMBLÉIA: será realizada no próximo 
dia 17 do mês de setembro do ano de 2020, às 09:00 horas, 
em primeira convocação, e não havendo numero legal, às 
11:00 horas, em segunda convocação, sita ao Sitio São João 
s/n – Monte Alegre, na cidade de José Bonifácio/SP.    
 Nas referidas assembleias, os trabalhadores sócios 
e não sócios deverão deliberar sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA:
  A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da 
assembleia anterior;
  B) Discussão, apreciação e deliberação da 
Pauta para a Negociação Coletiva a ser realizada com os 
Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP, SINREVAPAS 

ou diretamente com as empresas da base territorial, para a 
fi xação do percentual de reajuste salarial e demais reivin-
dicações de natureza econômica, social, sindical e jurídica, 
bem como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito 
da categoria profi ssional representada por este Sindicato ou 
instauração de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de 
novembro.
  C) Fixação da forma de custeio, do percentu-
al e autorização de desconto da contribuição de assistência 
e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria 
profi ssional, sócios ou não sócios do Sindicato, bem como 
o percentual de repasse as entidades de grau superior na 
forma a ser aprovada e convencionada.
  D) Deliberação sobre a concessão de 
autorização e outorga de poderes especiais à diretoria da 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e 
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esquadrias Me-
tálicas, Equipamentos Rodoviários, Ferroviários, Serralheria 
e de Móveis de Metal de São José do Rio Preto, para, em 
conjunto ou separadamente, promoverem entendimentos, 
objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo 
de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP, SINRE-
VAPAS ou com as empresas da base territorial, instauração 
de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo 
Judicial. 
                                                        São José do Rio Preto/
SP, 09 de setembro de 2020.
Marcos Donizete de Souza.
Presidente     

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO MUNI-
CIPAL DA EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO AVANTE 

DE MIRASSOL-SP

A Comissão Executiva Municipal do PARTIDO AVANTE, do 
Município de MIRASSOL-SP, na forma do Estatuto partidário 
e legislação vigente, CONVOCA: 1. os membros titulares e 
suplentes da Executiva Municipal, bem como aqueles elen-
cados no art. 77 do Estatuto partidário; 2. os pré-candidatos 
do AVANTE nas Eleições 2020; para participarem da Con-
venção Municipal, a ser realizada no dia 16 de Setembro 
de 2020, no horário das 18:00 às 19:00 horas, à Rua Natal 
Lopes, 3613 – 1º Andar Sala 01 Bairro Regissol, neste muni-
cípio, com a seguinte ORDEM DO DIA: (i) deliberação sobre 
coligações partidárias no âmbito majoritário, escolha dos 
candidatos aos cargos eletivos majoritários e proporcionais, 
sorteio dos respectivos números, e demais deliberações 
sobre as Eleições 2020; (ii) limites de gastos dos candidatos, 
observando o que dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019; 
(iii) outros assuntos de ordem legal e estatutária no interesse 
do partido, com relação ao pleito eleitoral de 2020.
MIRASSOL - SP, 04 Setembro de 2020.
_________________________________________
SAMUEL HONORIO FERREIRA
Presidente do AVANTE Mirassol – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO MUNI-
CIPAL DA EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO PATRIO-

TA DE MIRASSOL-SP

PATRIOTA – DIREÇÃO MUNICIPAL DE MIRASSOL-SP, por 
seu Presidente AMAURY CUNHA CAMARA, 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 MUNI-
CIPAL PARA AS ELEIÇÕES 2020 a ser realizada no dia 
16/09/2020, com início às 19:00 horas e encerramento às 
20:00 horas, nesta cidade de MIRASSOL-SP, no endereço à 
Rua Natal Lopes, 3613 – 1º andar, Sala 01, Bairro Regissol, 
com a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Deliberação sobre Coligação Majoritária;

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

Mirassol- SP, 04 de Setembro de 2020.

_______________________________________
Presidente PATRIOTA Municipal de Mirassol-SP
Sr.(a) AMAURY CUNHA CAMARA
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PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Decreto n.º 3.316, de 06 de agosto de 2020.

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar 
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, para 
os fi ns que especifi ca.”

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Mu-
nicípio de Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, 

 DECRETA:

 Artigo 1.º - Fica aberto no orçamento vigente, 
um crédito adicional suplementar na importância de R$ 
165.000,00, distribuídos as seguintes dotações:

020100  - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
08.244.0002.2003.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SO-
CIAL DE SOLIDARIEDADE 
3.3.90.32.00- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. 
GRATUITA     20.000,00

020500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2019.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
    100.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA 
FÍSICA      10.000,00

020600 - EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0004.2027.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA     20.000,00

021400 - AGRICULTURA
20.606.0009.2047.0000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTU-
RA 
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE     15.000,00
TOTAL...........................................    
           R$ 165.000,00

 Artigo 2.º- O crédito aberto na forma do artigo ante-
rior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: 
020100  - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
08.244.0002.2003.0000  - MANUTENÇÃO DO FUNDO SO-
CIAL DE SOLIDARIEDADE 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
       5.000,00

08.244.0002.2003.0000  - MANUTENÇÃO DO FUNDO SO-
CIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA    10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA      5.000,00

020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2019.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA   10.000,00

020600  - EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0004.2027.0000  - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
    20.000,00

021400 - AGRICULTURA
20.606.0009.2047.0000  - MANUTENÇÃO DA AGRICULTU-
RA

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA   15.000,00
TOTAL...........................................    
          R$ 165.000,00

 Artigo 3.º- Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

 Prefeitura Municipal de Cedral, 06 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 mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

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

1. THIAGO HENRIQUE DE PAULA SARNI e LARISSA 
BALDOINO FERMINO, sendo ELE fi lho de JO EDUARDO 
SARNI e de NADIA CRISTINA AMANCIO DE PAULA SARNI 
e ELA fi lha de MAURO DA SILVA FERMINO e de NOELI 
ADRIANA BALDOINO; 

2. CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LOURENÇO e 
LARICE CRISTINA FERREIRA DA SILVA, sendo ELE fi lho 
de LUIZ CARLOS LOURENÇO e de MARIA DE LOURDES 
RIBEIRO e ELA fi lha de EDISON LUIS FERREIRA DA SILVA  
e de VALERIA DE ALMEIDA SILVA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 04/09/2020. 

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

1. ANDERSON NUNES DE AZEVEDO e AMANDA 
CRISTINA DA CONCEIÇÃO, sendo ELE fi lho de ROBERTO 
PACHECO DE AZEVEDO e de LUZIA NUNES PEREIRA DE 
AZEVEDO e ELA fi lha de LUCIMARA EUZEBIO DA CON-
CEIÇÃO; 

2. KEVIN WILLY SILVA XAVIER e BRUNA THAÍS 
COSTA DANIEL, sendo ELE fi lho de AGNALDO PERRONIO 
XAVIER e de KLÊNIA PEREIRA SILVA e ELA fi lha de MAR-
CELO DANIEL e de JAQUELINE COSTA DANIEL; 

3. DANILO RODRIGUES GOMES MARTIN e RAYANY 
JULIANA ALEXANDRE SILVA, sendo ELE fi lho de ROB-
SON PEREIRA MARTIN e de MARIA NILMA RODRIGUES 
MARTIN e ELA fi lha de MARCELIO ALEXANDRE SILVA e 
de ANA MARIA ALEXANDRE SILVA; 

4. CAIO AUGUSTO DA SILVA e ISABELLY CAMPOS 
GALHARDO, sendo ELE fi lho de ABEL FRANCISCO DA 
SILVA e de MARIZETE SILVA NEVES e ELA fi lha de LEAN-
DRO MORALES GALHARDO e de ELAINE APARECIDA 
CAMPOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/09/2020. 


