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Vigilância atinge marca de 1,1 mil 
autuações durante a pandemia

Cláudio LAHOS
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NOVOS MORADORES Zoológico de Rio Preto apresentou 
filhotes de lobo-guará nascidos em cativeiro.              Pág.A6

Banda da PM de Rio Preto durante ensaio ontem para apresentação que acontece amanhã

Carlos Alexandre 
promete 

campanha 
propositiva

Prefeitura decide que 
crianças não voltam 
às aulas este ano

PÚBLICO E PRIVADO
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Divulgação SMCS

A Prefeitura de Rio Preto 
decidiu que alunos do ensino 
infantil e fundamental 1 não 
terão mais aulas presenciais 
este ano. A decisão vale para as 
escola municipais e privadas e é 
extensiva as creches parceiras do 
município. O aviso foi feito pela 
Secretaria de Educação no final 

da tarde desta quarta-feira (24).
A decisão levou em conside-
ração a analise feita pelo Co-
mitê Gestor de Enfrentamento 
ao Coronavírus e da Câmara 
de Planejamento para o Re-
torno as Aulas Presenciais.
Foram consideradas as particula-
ridades dos alunos da Educação 

Infantil que engloba crianças 
de zero a 6 anos e do Ensino 
Fundamental 1 que abrangeu 
crianças da 1º ao 5º ano. Fi-
cou constatado que, para eles, 
haveria maior dificuldade na 
manutenção das medidas de 
prevenção.                 Pág.A2

Em comemoração aos 54 
anos de história da Banda da 
Polícia Militar do CPI-5 (Co-
mando de Policiamento do 
Interior) de Rio Preto, neste 

Banda da PM faz live sábado 
para ajudar 154 famílias

sábado (26) será realizada 
uma live solidária. A expectativa 
é ajudar as 154 famílias em 
estado de vulnerabilidade que 
estão cadastradas no Serviço 

Social da Corporação. A Banda 
da Polícia Militar de Rio Preto 
foi a primeira do Estado de 
São Paulo a ser tombada como 
patrimônio histórico.    Pág.A4

Pág. A5

Famerp 
confirma 

segurança de 
vacina teste

Pág. A2

CIEE abre 
curso para 
alunos do 

ensino médio
Pág. A2

BB vai 
suspender 
pagamento 

do FIES

Ambiental 
prende 8 e 

aplica multas 
de R$ 3,4 mi

Durante a Operação Jequiti-
bá, a Polícia Ambiental de Rio 
Preto prendeu oito pessoas 
em flagrante e aplicou 69 
autuações que somaram 
R$ 3,4 milhões. A ação foi 
realizada entre segunda-feira 
(21) e terça-feira (22).O ba-
lanço da operação, divulgado 
nesta quinta-feira (24), mos-
tra que na região noroeste do 
Estado foram realizadas 175 
fiscalizações.                 Pág.A4

95 cidades 
podem ter 

segundo turno 
nas eleições
As cidades brasileiras que 

têm mais de 200 mil eleito-
res poderão ter 2º turno nas 
eleições municipais deste 
ano para a escolha de pre-
feito e vice-prefeito – den-
tre elas Rio Preto que tem 
atualmente 332.540 eleito-
res segundo dados do TSE.
Por conta da pandemia  o 1º 
e 2º turno do pleito foi adiado 
para 15 e 29 de novembro, 
respectivamente.     Pág.A3  

Jacaré pega 
Batatais no 
campo do 
América

O Rio Preto realizou o treino 
desta semana no estádio de seu 
maior rival, o Teixeirão, palco do 
próximo jogo da equipe na Série 
A3 do Campeonato Paulista. Por 
conta de uma interdição no está-
dio Oswaldo Scatena, o Batatais 
mandará o jogo no campo do 
América. A partida acontece ama-
nhã, a partir das 15h. O jogo é 
válido pela 13ª rodada do campe-
onato estadual.                   Pág.A6  



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353.2447
Redação: (17) 3011.6360

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
25 de setembro de 2020 COTIDIANOA-2

Prefeitura decide que ensinos infantil 
e fundamental 1 não voltam às aulas
A Prefeitura de Rio Preto 

decidiu que alunos do ensino 
infantil e fundamental 1 não 
terão mais aulas presenciais 
este ano. A decisão vale 
para as escola municipais e 
privadas. A decisão é exten-
siva as creches parceiras do 
município e foi avisada pela 
Secretaria de Educação no 
final da tarde desta quarta-
-feira (24).

A decisão levou em con-
sideração a analise feita pelo 
Comitê Gestor de Enfrenta-
mento ao Coronavírus e da 
Câmara de Planejamento 
para o Retorno as Aulas 
Presenciais da Secretaria de 
Educação.

Foram consideradas as 
particularidades dos alunos 
da Educação Infantil que 
engloba crianças de zero a 6 
anos e do Ensino Fundamen-
tal 1 que abrangeu crianças 
da 1º ao 5º ano – nesta faixa 
etárias ficou constatado que 
haveria maior dificuldade na 
manutenção das medidas de 
prevenção contra a contagio 
da Covid-19.

Pesquisa – um dos pontos 
que foi levado em considera-
ção na decisão também foi à 
pesquisa feita pela Educação 
onde mais de 74,9% dos pais 
e responsáveis se posiciona-
ram contra a volta das aulas 
presenciais.

Remotas – as atividades 
da Educação Infantil e Fun-
damental 1 deverão manter 
todas as atividade de forma 
remota até o final do ano letivo 
de 2020.

Fundamental 2 –  a Pre-
feitura não descartou por 
completo a volta as aulas 
presenciais em 2020 para os 
alunos do Ensino Fundamental 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

2 (6º a 9º ano) jovens entre 
11 e 14 anos em média – a 
retomada ou não será anali-
sada posteriormente levando 
em consideração os índices 
da pandemia no município e 
observando critérios estabe-
lecidos pelo Plano São Paulo.

Aulas presenciais – por 
sua vez a Prefeitura autorizou 
a retomada das atividades 
presenciais de forma gradativa 
e opcional a partir do dia 7 de 
outubro para os alunos do En-
sino Médio da rede estadual e 
privada, além das faculdades, 
universidades e educação 
profissionalizante – das quais 
todas deverão observar e 
cumprir as diretrizes estabe-
lecidas pelo Plano São Paulo.

SÓ EM 2021

Foram consideradas as particularidades 
dos alunos da Educação Infantil que 

engloba crianças de zero a 6 anos e do 
Ensino Fundamental 1 que abrangeu 

crianças da 1º ao 5º ano – nesta faixa 
etárias ficou constatado que haveria maior 
dificuldade na manutenção das medidas de 
prevenção contra a contagio da Covid-19

Salas de aulas do ensino infantil e fundamental 1 ficarão vazias este ano;  retorno de 
alunos só em 2021

Sérgio SAMPAIO

MAIS PRAZO CAPACITAÇÃO
BB abre cadastro para aluno 

suspender pagamento do Fies

Estudantes que financiam 
seus estudos no Banco do 
Brasil (BB) pelo Fies (Fundo 
de Financiamento Estudantil) 
podem solicitar a suspensão 
de todas as parcelas restantes 
do contrato pelo tempo que 
durar o estado de calamidade 
pública, devido a pandemia do 
coronavírus. 

A adesão está disponí-
vel desde ontem, 24, nas 
agências BB, e via Mobile na 
primeira quinzena de outubro.

A manifestação é feita de 
forma simples, sendo neces-
sária apenas a concordância 
do estudante acerca das 
alterações contratuais, no 
momento da solicitação da 
suspensão. Após a formaliza-
ção da proposta, a suspensão 

não será passível de cancela-
mento.

A medida atende o dis-
posto na Resolução nº 39, 
de 27/07/2020, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), órgão do 
Ministério da Educação (MEC) 
que concede financiamento a 
estudantes para a educação 
em cursos superiores de ins-
tituições de ensino privadas.

As novas regras ampliam 
as condições de suspensão 

dos pagamentos em relação 
à Resolução nº 38, de 22 de 
maio, cuja suspensão era de 
até quatro parcelas a serem 
incluídas nas prestações ven-
cidas a partir de 20 de março, 
data em que foi decretado o 
estado de calamidade no País. 

A legislação ainda prevê 
um programa de renegocia-
ção – Programa Especial de 
Regularização do FIES, em 
fase de regulamentação pelo 
FNDE/MEC. 

Da REDAÇÃO

CIEE lança programa para
 jovens do ensino médio

O Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE) lançou 
nesta quinta-feira (24) o pro-
grama Jovem Talento, que ofe-
rece oportunidades de estágio 
através de capacitação EAD. 
A iniciativa visa oferecer mais 
oportunidade trabalho para os 
jovens, a faixa etária mais afe-
tada pelo desemprego.

Em São José do Rio Preto, a 
unidade registrou uma redução 
de 50% no número de contratos 
realizados neste primeiro se-
mestre. Em 2019, foram 1.234 
jovens contratados, contra 617 
neste ano.

“A gente reside um celeiro 
muito vasto na região, atenden-
do diversos nichos de mercado, 
inclusive os serviços essenciais. 
Inclusive, isso dá uma certa con-
fiança de que mais vagas podem 
ser geradas. É lógico que o nú-
mero de candidatos procurando 
oportunidades é ainda maior, 
mas existem vagas. É importan-
te que os candidatos atualizem 

seus cadastros e acompanhem 
as vagas diariamente”, comentou 
Daniela Sandrini supervisora do 
CIEE de Rio Preto.

A expectativa é que sejam re-
alizados 500 contratos mensais 
em todo o país com o programa. 
Ainda de acordo com levanta-
mento realizado no banco de 
cadastro do CIEE, há cerca de 
524 mil jovens no Brasil entre 
ensino médio e técnico elegíveis 
para o programa. Em Rio Preto, 
são cerca de 7,5 mil estudantes 
do Ensino Médio e 600 do ensino 
técnico aptos para participar.

O programa é válido para 
os estados da Região Norte, 
Nordeste (exceto Pernambu-
co), Centro-Oeste e São Paulo. 
As empresas interessadas em 
ofertar vagas nesta modalidade 
podem fazer contato diretamente 
com um consultor do CIEE nestes 
locais.

Educação digital - O progra-
ma estabelece que o adolescente 
tenha carga horária diária de seis 
horas, sendo uma reservada para 

a capacitação EAD na própria 
empresa. Os cursos online se-
rão divididos em quatro trilhas: 
Administração, Comércio e Va-
rejo, Contabilidade e Finanças 
e Tecnologia, que poderão ser 
personalizadas de acordo com 
a necessidade das empresas 
parceiras. Todas contam com 
carga horária de 480 horas e 
visam desenvolver habilidades 
técnicas, comportamentais e 
valores humanos.

A evolução de cada esta-
giário será acompanhada por 
um gestor da empresa, e um 
tutor do CIEE estará disponível 
para auxiliar com dúvidas. Por 
sua vez, o estagiário também 
terá a possibilidade de avaliar o 
conteúdo dos cursos e de sua 
experiência na empresa.

Em Rio Preto, o CIEE conta 
com 127 oportunidades de es-
tágio. Os interessados deverão 
acessar o portal www.ciee.org.
br ou entrar em contato pelo 
telefone 17 3003.2433. As 
empresas também podem tirar 
dúvidas pelo mesmo número.

Vinicius LIMA

Divulgação

OLÍMPIA
Saúde fará cadastro de usuários do SUS a partir de segunda

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia inicia na próxima se-
gunda-feira (28) o cadas-
tramento da população com 
intuito e atender as regras do 
Programa Previne Brasil, do go-
verno federal – que tem como 
foco destinar futuro recursos 
para área da Saúde.

O programa tem como 
objetivo promover uma rees-
truturação no método de dis-
tribuição dos recursos federais, 
destinando mais recursos para 
os municípios que melhorarem 
a saúde pública.

A coleta dos dados ficará a 
cargo dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde que irão percor-

rer todos os bairros fazendo o 
cadastramento a domicilio, os 
agentes estarão devidamente 
uniformizados e identificados 
por meio de crachás.

Ficha - Os dados coletados 
são preenchidos em uma ficha 
denominada de Cadastro Indi-
vidual e, entre as informações 
que deverão ser fornecidas 
estão: número do cartão SUS, 
CPF, escolaridade, profissão, 
condições de saúde, entre 
outros.

Atualmente o aporte dos 
valores é feito com base na 
quantidade de pessoas residen-
tes e de serviços existentes em 
cada município, sem considerar 

o atendimento efetivamente 
prestado pelos municípios.

As mudanças no repasse 
serão progressivas e, agora, 
um dos critérios será o cadas-
tramento de todos os muníci-
pes e por conta disto a pasta 
iniciará este cadastramento. O 
cadastramento será feita com 
toda a população independen-
te dos mesmos utilizarem ou 
não o SUS (Sistema Único de 
Saúde), isso porque segundo 
a pasta os recursos destina-
dos à Saúde do município. A 
secretaria espera finalizar o ca-
dastramento até o final do mês 
de novembro. Dúvidas podem 
ser esclarecidas no telefone 17 
3279-1400.

Da REDAÇÃO

Agentes de saúde começam cadastramento na segunda-feira
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Propositiva 
O candidato a prefeito Carlos Alexandre (PCdoB) adiantou 

que sua campanha eleitoral será propositiva com o objetivo 
de apresentar à população o seu plano de governo. Significa 
que o candidato não tem a intenção de partir para o ata-
que com o intuito de tentar desestabilizar o prefeito Edinho 
Araújo (MDB), que concorre à reeleição. “Vamos fazer o que 
temos feito até agora, discutir com a cidade o programa de 
governo”, diz. O candidato informou ainda que o programa de 
governo tem como eixos: infância, juventude, adolescência, 
combate à pobreza e desenvolvimento sustentável. O registro 
da sua candidatura foi oficializado ontem na Justiça Eleitoral, 
juntamente com a documentação dos candidatos a vereador 
e uma cópia do plano de governo.

Repercute
A iniciativa da vereadora 

Cláudia de Giuli (MDB) em 
homenagear o saudoso Má-
rio Soares com a denomina-
ção de uma rua, repercutiu 
de forma positiva junto àque-
las pessoas que gostavam 
do Caruaru. Um eleitor da 
coluna, que pediu para não 
ser identificado, enfatizou 
que achou a proposta dela 
justa. “Gostei da homena-
gem ao Caruaru; demorou, 
mas alguém lembrou dele, 
uma figura especial”, pon-
derou. Está aí uma dica aos 
vereadores que, às vezes, se 
preocupam em homenagear 
medalhões, que não contam 
com a simpatia popular.

Trabalho dobrado
Renato Pupo (PSDB) lamentou que perdeu tempo tentando 

viabilizar a sua candidatura para disputar a Prefeitura, portan-
to, diz que é um ponto negativo que terá de enfrentar agora 
na briga pela reeleição a vereador. Pupo, entretanto, diz que 
tem um trabalho bem avaliado pelo Observatório Social, por 
ter sido considerado o melhor vereador no exercício de 2019. 
“É ótima a aceitação dentre as pessoas que me conhecem, 
mas será uma eleição difícil porque perdi tempo”, frisa. Disse 
ainda que alguns eleitores seus já assumiram compromissos 
com outros candidatos. “Vou ter que trabalhar dobrado”, 
prevê. Como Pupo não viabilizou a candidatura para prefeito, 
a direção estadual do PSDB decidiu coligar com o MDB na 
majoritária, a fim de apoiar Edinho Araújo na disputa pela 
reeleição.

Pesquisa
Está correndo no meio 

político de que o Ibope vai 
fazer pesquisa eleitoral no 
começo de outubro para 
avaliar como anda o de-
sempenho de cada um dos 
10 candidatos que estão na 
disputa pela Prefeitura de 
Rio Preto. A empresa con-
tratante do famoso instituto 
para fazer a sondagem não 
foi divulgada, porém, deve 
ser aliada de algum candida-
to ou candidata. Pesquisas 
internas têm revelado que al-
guns postulantes estão ruins 
das pernas. A sondagem 
do Ibope será registrada, 
permitindo que os números 
poderão ser divulgados…

Ansiedade
O vereador Marinho das 

Bombas (Patriota) desistiu 
de disputar a reeleição em 
novembro. Como está em-
penhado na campanha do 
seu filho, advogado Bruno 
Marinho (Patriota), disse que 
a ansiedade recrudesceu se 
comparar a que ele tinha 
quando estava na disputa 
por uma cadeira na Câmara. 
“A ansiedade é maior”, reve-
lou. Apesar disso, Marinho 
revelou que está otimista e 
tem a convicção de que seu 
filho terá um bom desempe-
nho nas urnas. A previsão é 
que o partido eleja até três: 
“Vamos brigar por uma des-
sas vagas”, diz.

Adeus…
Pesquisa promovida na 

capital paulista apontou que 
64% do eleitorado não votam 
em candidato apoiado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
O governador João Dória 
(PSDB) também tem rejei-
ção de 59% dos eleitores, 
que declararam não votar 
em candidato chancelado 
por ele, um empate técni-
co. O prefeito Bruno Covas 
(PSDB) tem de ficar longe de 
Dória, e Celso Russumanno 
(Republicanos), de Bolso-
naro. Russumanno lidera as 
pesquisas de intenção de 
voto, mas tem o estigma de 
‘cavalo paraguaio’. Um sopro 
do Bolsonaro…adeus!

Apoio 100%
O presidente do PMN, 

Antônio Pereira, o Cebolão, 
que desistiu da sua pré-can-
didatura a prefeito, declarou 
que vai honrar o compro-
misso com o candidato a 
prefeito Rogério Vinicius 
(DC). Ao ser indagado que 
seu partido também não 
lançou chapa de candidatos 
a vereador, o empresário 
declarou que esse pormenor 
não altera em nada a coli-
gação DC/PMN. “Estamos 
juntos e vamos apoiar 100% 
a candidatura do doutor Ro-
gério”, reafirmou. Cebolão, 
aliás, dizia que seu sonho 
era disputar a Prefeitura… 
fica para a próxima!

Destruidor
A comissão de deputados 

que analisa as queimadas 
quer a convocação imediata 
do ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, para expli-
car o que o governo federal 
está fazendo para combater 
os incêndios no Pantanal. 
Os integrantes da comissão 
disseram ontem que já têm 
as assinaturas exigidas para 
a convocação e vão pedir ao 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que o reque-
rimento seja aprovado o mais 
rápido possível em plenário. 
A comissão deveria pedir 
ainda a cabeça dele, afinal, 
Salles incentiva a destruição.  

Rio Preto e mais 94 cidades 
podem ter segundo turno

As cidades brasileiras que 
tem mais de 200 mil eleito-
res poderão ter 2º turno nas 
eleições municipais deste ano 
para a escolha de prefeito 
e vice-prefeito – dentre elas 
Rio Preto que tem atualmente 
332.540 eleitores segundo 
dados do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral).

Por conta da pandemia da 
Covid—19 o 1º e 2º turno do 
pleito foi adiado, para 15 e 29 
de novembro respectivamen-
te. A mudança foi aprovada 
por meio da aprovação da 
Emenda Constitucional nº 
107/2020, promulgada pelo 
Congresso Nacional no dia 02 
de julho.

Além de Rio Preto apenas 
outros 94 cidades poderão 
ter 2º turno dos mais de 5 mil 
municípios brasileiros.

O 2º turno deve acontecer 
sempre que nestes municípios 
com mais de 200 mil eleitores 

nenhum dos candidatos con-
segue atingir no 1º turno mais 
de 50% dos votos válidos. A 
disputa será feita entre os dois 
candidatos mais votados no 1º 
turno. Essa determinação faz 
parte do inciso II do artigo 29 
da Constituição Federal.

Capitais – das 26 capi-
tais de Estado apenas uma 
não tem a possibilidade de 
2º turno por não ter mais de 
200 mil eleitores é o caso de 
Palmas (TO) essa capital possui 
180.524 eleitores.

Estado de São Paulo – 
São Paulo continua sendo o 
Estado com o maior número 
de cidades com mais de 200 
mil eleitores são ao todo 28 
cidades – a cidade de São 
Paulo continua sendo o muni-
cípio com o maior número de 
eleitores com 8,9 milhões de 
pessoas.

Evolução – das eleições 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

PRAZO É SÁBADO

Poupatempo volta fazer 
prova técnica para CNH

Os futuros motoristas de 
Rio Preto e região que bus-
cam a 1ª habilitação estão 
conseguindo dar continui-
dade no curso preparatório 
que foram adiados com o 
inicio da quarentena im-
posta pela Covid-19 com 
liberação da realização das 
provas teóricas dentro do 
próprio Poupatempo.

Desde o último dia 14 
de setembro às provas 
teóricas vem acontecendo 
na unidade de Rio Preto, 
segundo assessoria de 
imprensa do Detran-SP. As 
provas são de segunda a 
quinta-feira com turmas 
com máximo de 36 alunos. 
A autorização e liberação 
para a realização das pro-
vas foi feita pelo Detran 
mediante a reabertura dos 
postos do Poupatempo 
em todo o Estado de São 
Paulo – seguindo todos 
protocolos sanitários e de 
segurança impostos para 
a reabertura.

O agendamento pode 
ser feito pelo próprio aluno 
no site do Poupatempo 
ou do Detran-SP (www.
poupatempo.sp.gov.br ou 
www.detran.sp.gov.br ) ou 
pelas Auto Escolas ou CFC 
(Centro de Formação de 
Condutores) onde o aluno 
está matriculado.

Os exames são d i -
recionados apenas aos 
processos de 1ª CNH em 
andamento que foram in-

terrompidos por conta da 
pandemia.

O processo foi gradual, 
desde junho, com o rei-
nício das aulas teóricas e 
práticas. Em seguida foi 
permitida a aplicação das 
provas práticas de direção, 
em ambientes abertos, se-

distanciamento social no 
ambiente de provas.

Espera - Segundo Már-
cio Junio Rodrigues, diretor 
de ensino do CFC Rio Preto, 
são aproximadamente 1 mil 
alunos que estão na lista 
de espera para fazerem os 
exames teóricos.

Sérgio SAMPAIO

guindo todos os protocolos.
Cuidados – o Poupa-

tempo segue as diretrizes 
do Plano São Paulo, com 
rígidos protocolos sanitá-
rios, como medição de tem-
peratura, disponibilização 
de álcool em gel, tapete 
sanitizante na entrada e 

Alunos (ao fundo) agora fazem a prova técnica dentro da unidade do Poupatempo

Divulgação

PRESENCIAL

ELEIÇÕES 2020

de 2016 para 2020 houve o 
acréscimo de duas cidades 
podendo ter 2º turno passando 
de 92 para 94 municípios – já 
se comparado as eleições 
de 2012 serão apenas 83 
cidades.

Candidatos - Rio Preto 
deve ter 10 candidatos na dis-
puta pela Prefeitura são eles: 
Coronel Helena (Coligação Mu-
dança Por Segurança), Carlos 
Arnaldo (Coligação Rio Preto 
Pode Mais), Filipe Marchesoni 
(Novo), Rogério Vinicius (DC), 
Paulo Bassan (PRTB) e o pre-

feito Edinho Araújo (Coligação 
Rio Preto Muito Mais) estes já 
registraram suas candidaturas 
na Justiça Eleitoral – por sua 
vez outros quatro pré-candida-
tos têm até sábado (26) para 
registrar suas candidaturas são 
eles: Marco Casale (Coligação 
Rio Preto de Verdade), Celi 
Regina (PT), Marco Rillo (Psol) 
e Carlos Alexandre (PC do B).

Campanha – os candidatos 
tanto majoritários quando pro-
porcionais podem começar fa-
zer suas campanhas somente 
a partir do dia 29 de setembro.

Justiça registra candidatura de Celi Regina a prefeita

A dois dias da data limite 
para o registro das candidatu-
ras a prefeito foi à vez do PT 
oficializar Celi Regina como 
candidata a prefeita de Rio 
Preto – até está quinta-feira 
(24), além dela outros seis 
candidatos já se registraram 
na Justiça Eleitoral: Coronel 
Helena (Coligação Mudança 
Por Segurança), Carlos Ar-
naldo (Coligação Rio Preto 
Pode Mais), Filipe Marchesoni 
(Novo), Rogério Vinicius (DC), 
Paulo Bassan (PRTB) e o pre-
feito Edinho Araújo (Coligação 
Rio Preto Muito Mais).

Os outros três pré-candida-

tos têm até sábado (26) para 
registrar suas candidaturas são 
eles: Marco Casale (Coligação 
Rio Preto de Verdade), Marco 
Rillo (Psol) e Carlos Alexandre 
(PC do B).

Vereadores – até o momen-
to 252 dos 425 candidatos a 
vereador registraram suas can-
didaturas – 14 dos 26 partidos 
que lançaram candidatos já os 
oficializaram são eles Republi-
canos, Patriota e PL com 26 
candidatos cada, MDB (25), 
PDT e DEM (23), PSD (21), 
Podemos (20), PRTB (17), 
Psol (16), Solidariedade (10), 
PMB (07), Novo e DC com 06 
nomes cada.

Sérgio SAMPAIO
Divulgação

Além de Rio Preto apenas outros 94 
cidades poderão ter 2º turno dos mais de 

5 mil municípios brasileiros.
O 2º turno deve acontecer sempre que 

nestes municípios com mais de 200 
mil eleitores nenhum dos candidatos 

consegue atingir no 1º turno mais de 50% 
dos votos válidos
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Banda da PM faz live neste sábado 
para ajudar 154 famílias carentes
Em comemoração aos 54 

anos de história da Banda da 
Polícia Militar do CPI-5 (Co-
mando de Policiamento do 
Interior) de Rio Preto, neste 
sábado (26) será realizada 
uma live solidária. A expecta-
tiva é ajudar as 154 famílias 
em estado de vulnerabilidade 
que estão cadastradas no 
Serviço Social da Corporação. 
A Banda da Polícia Militar de 
Rio Preto foi a primeira do 
Estado de São Paulo a ser 
tombada como patrimônio 
histórico.

A transmissão ao vivo está 
marcada para às 19h30, 
através do canal do YouTube 
da Banda Regimental de Mú-
sica CPI-5 Rio Preto. A apre-
sentação tem como objetivo 
proporcionar entretenimento 
e também arrecadar alimen-
tos para as famílias que estão 
passando necessidade, neste 
período de pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus, 
em Rio Preto e região – cida-
des que abrangem o CPI-5.

De acordo com a tenente 
Amália Paci, porta-voz do 
CPI-5, além de proporcionar 
momentos de lazer e a Ban-
da demonstrar seu trabalho, 
ideia é que a sociedade tenha 
conhecimento que a atuação 
da Polícia Militar vai além do 
policiamento ostensivo. “Para 
não ter aglomeração, a Banda 
não realizou mais apresenta-
ções desde então e por isso 
e também para que a popula-

ção saiba que a atuação não 
é só operacional, e sim social 
e cultural”, disse a tenente.

Para doar, bastará entrar 
em contato pelo WhatsApp 
(17) 99603-9724, que será 
informada as formas de cola-
boração. Os interessados em 
ajudar também podem fazer 
as doações presencialmente 
no CPI-5 e nas quatro Cia de 
Polícia Militar. “Fizemos par-
cerias com algumas empresas 
e quem desejar doar cestas 
básicas terá um valor mais 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Banda da Polícia Militar de Rio Preto se apresenta neste sábado 

Fotos: Cláudio LAHOS

ARGEMIRO CORDEIRO DA SILVA, 
faleceu aos 93 anos de idade. Era vi-
úvo da Sra. Benvinda Ribeiro dos San-
tos Silva e deixa os fi lhos Severino, 
Maria, Izabel Maria, Daniel, Cleuza, 
Izaias e Elias. Seu sepultamento será 
no dia 25/09/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

CLAUDETE BELÃO DA SILVA, fale-
ceu aos 59 anos de idade. Era casada 

  FALECIMENTOS

com o Sr. Osmar Alves da Silva e 
deixa os fi lhos Maicon e Leidiane. 
Foi sepultada.

ROMEU GUARIENTE, faleceu aos 
84 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Amália Spolon Guariente e deixa 
os fi lhos José Marcelo e Regina. Foi 
sepultado no dia 24/09/2020, às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

NA REGIÃO

Operação da Ambiental prende
 8 e aplica multa de R$ 3,4 mi

Durante a Operação Jequi-
tibá, a Polícia Ambiental de Rio 
Preto prendeu oito pessoas em 
flagrante, além de um foragido 
da Justiça, e aplicou 69 autu-
ações, que somaram R$ 3,4 
milhões em multas. A ação foi 
realizada entre segunda-feira 
(21) e terça-feira (22).

O balanço da operação, 
divulgado nesta quinta-feira 
(24), mostra que na região 
noroeste do Estado foram rea-
lizadas também 175 ações de 
fiscalização, 65 bloqueios, 818 
pessoas abordadas, 392 veícu-
los fiscalizados, nove armas de 
fogo apreendidas e 348 gramas 
de drogas apreendias.

Infrações - A multa de maior 
valor aplicada foi em uma 
propriedade rural na região de 
José Bonifácio, onde foi cons-
tatado um grande incêndio em 
canavial que acabou atingindo 
uma APP (Área de Preservação 
Permanente) e destruiu parte 
de mata nativa.

Dez autuações foram apli-
cadas à pescadores irregulares 
flagrados no rio Grande e no rio 
Tietê e 179 quilos de peixes 
apreendidos. Em ambos os 
rios, foram constatados uso 
de rede e pesca de peixes que 
estavam abaixo do tamanho 

permitido pela legislação am-
biental.

Em Rio Preto, os policiais 
ambientais  apreenderam ani-
mais exóticos e ave silvestre 
em uma casa, no bairro Estoril, 
na terça-feira (22). O dono do 
imóvel foi multado em R$ 7,6 
mil por crimes ambientais: R$ 
5 mil por manter a ave em cati-
veiro e R$ 2,6 mil pelos animais 
exóticos.

Também na terça-feira (22), 
um macaco prego mantido em 
cativeiro, em uma casa em 
Mirassolândia, foi resgatado. O 
animal foi encontrado preso por 
uma corrente amarrada a uma 
árvore no quintal da residência. 
Também foi multado, mas o 
valor não foi divulgado.

Animais exóticos foram apre-
endidos em uma residência na 
Vila Talma, em Jales. E uma 
arma foi apreendida e um ho-
mem preso em Votuporanga. 
Os flagrantes ocorreram nesta 
segunda-feira (21).

Foram apreendidos um la-
garto do deserto, uma pogona, 
quatro cobras do milho “corn 
snake”, todos animais exóticos, 
além de quatro ouriços, cinco 
jiboias, nove aranhas caran-
guejeiras, todos animais nativos 
da fauna brasileira. Os animais 
estavam em um cômodo no fun-
do da residência. A autuação, 
nesse caso, foi no valor de R$ 

Tatiana PIRES

JARDIM NUNES

12,2 mil.
Já o morador da propriedade 

rural em Votuporanga contou 
aos policiais que tinha uma 
arma, revolver calibre 38, sem 
documento. Ele foi preso, leva-
do até a delegacia da cidade e 
liberado após pagar fiança.

São Paulo 
Em todo o estado de São 

Paulo participaram 369 poli-
ciais militares em 112 viaturas 
de quatro rodas, 24 náuticas e 
ainda contou com o apoio do 
Helicóptero Águia para o poli-

ciamento aéreo.
Foram 786 ações realizadas, 

26 armas de fogo apreendidas, 
1,3 mil pessoas abordadas, 616 
animais resgatados ou apreen-
didos, 76 bloqueios policiais e 
663 veículos vistoriados, seis 
foragidos da justiça captura-
dos e 16 pessoas detidas em 
flagrante.

A Polícia Ambiental realizou 
também o plantio de mudas de 
árvores nativas com o objetivo 
de despertar a conscientização 
e a importância da preservação.

Operação durou dois dias e apreendeu animais 
exóticos e silvestres

Divulgação

PM apreende R$ 6 mil e  
maconha com jovens

A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu um jovem de 
19 anos e apreendeu um 
adolescente de 17 anos 
por tráfico de drogas nesta 
quarta-feira (23), no Jardim 
Nunes. Com a dupla, forma 
apreendidos R$ 5.930 e oito 
tijolos de maconha, além de 
outros pedaços da mesma 
droga.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a PM foi até o 
endereço do adolescente 
para cumprir um mandado de 
apreensão e foi recebida pelo 
jovem, de 19 anos. Ao entrar 
no apartamento, que os dois 
moram juntos, encontrou 
sobre a cama um tijolo de 
maconha e o dinheiro.

Eles confessaram que o 
dinheiro era proveniente do 
tráfico e o jovem revelou que 
escondia mais maconha em 

uma mata entre os bairros 
Jardim Arroyo e Parque da 
Cidadania, cerca de um qui-
lômetro do apartamento. No 
local indicado, os policiais lo-
calizaram o restante da droga.

Levados à Central de Fla-
grantes e na presença de um 
advogado, eles voltaram atrás 
na versão e, desta vez, nega-
ram que praticavam tráfico de 
drogas, dizendo que nenhum 
tijolo de maconha havia sido 
encontrado na residência de-
les e que a droga apreendida 
na mata não lhes pertencia. 
Inclusive, o adolescente ale-
gou que o dinheiro apreendido 
era fruto do trabalho que ele 
realizou com o pai dele.

Os dois possuem passa-
gens policiais anteriores pelo 
mesmo crime, o tráfico de 
drogas. O jovem foi preso em 
flagrante e o menor apreen-
dido. Ambos permanecendo à 
disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

MAIS UM

acessível”, contou a tenente 
Amália.

O repertório terá pelo me-
nos 14 músicas que serão 
tocadas pelos 14 policiais 
militares que formam a Banda 
da Polícia Militar do CPI-5. A 
apresentação ficará a cargo da 
tenente Amália e os internau-
tas poderão sugerir canções 
no decorrer da live. Haverá 
também a participação espe-
cial da dupla sertaneja Tonny 
e Kleber. Para assistir, basta 
clicar no canal do YouTube.

Live 1
Em 20 de junho, a a Banda 

da Polícia Militar do CPI-5 re-
alizou a 1ª Live Solidária e ar-
recadou aproximadamente 10 
toneladas de alimentos. Desde 
o início da pandemia, a PM 
tem ajudado 154 famílias ca-
dastradas na corporação, que 
além de alimentos também 
receberam roupas, cobertores, 
produtos de higiene e limpeza.

Varal Solidário
Em seis meses de quaren-

tena, adotada como medida 
de prevenção à transmissão 
da Covid-19, a PM realizou 
oito edições do Varal Solidá-
rio, em parceria com diversas 

Tenente Amalia Paci, 
porta-voz da PM de 
Rio Preto

entidades e com a ajuda de 
voluntários civis. O objetivo do 
evento é arrecadar e distribuir 
roupas usadas em bom estado 
para levar o mínimo de con-
forto às famílias carentes. Ao 
todo, foram arrecadados 62 
mil peças de roupa. As roupas 
ficaram expostas em varais e 
cabides e as pessoas que ne-
cessitam puderam pegar até  
10 unidades cada.

Cadastro de 
famílias
As famílias cadastradas no 

Serviço Social da PM precisam 

se encaixar em uma série de 
critérios. Em geral, são identi-
ficadas pelos próprios policiais 
ao atender uma ocorrência, 
que constatam a situação de 
vulnerabilidade e repassam as 
informações para o setor. A 
partir daí, uma visita técnica é 
realizada para verificar a real 
fragilidade social e econômi-
ca. Também indicações são 
averiguadas e, caso a família 
necessite, é encaixada no rol 
de assistidos pela corporação.

“O policial vai atender ocor-
rência e, muitas vezes, consta-
ta que eles estão brigando por-
que não tem comida em casa”, 
afirmou a tenente Amália.

Porteiro perde R$ 5 mil em golpe 
de anúncio clonado na OLX 

Um porteiro de 29 anos 
é mais uma vítima a cair no 
golpe de anúncio clonado no 
site de vendas online OLX. Ele 
teve um prejuízo de R$ 5 mil 
e denunciou o estelionato 
para a Polícia Civil, nesta 
quarta-feira (23).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, após ver o 
anúncio de venda de um ve-

ículo, Volkswagen Gol, por R$ 
14 mil, o porteiro se interes-
sou em comprá-lo e entrou 
em contato por mensagem 
de WhatsApp. No entanto, o 
anúncio era clonado de ou-
tro, esse verdadeiro, que um 
advogado, de 34 anos, havia 
feito vendendo o veículo por 
R$ 21,5 mil.

O estelionatário indicou o 
local onde o veículo estava e 
o porteiro foi até lá para ver. 

Na ocasião, orientado pelos 
golpista, eles não discutiram 
valores do veículo. Combina-
ram apenas de irem até um 
cartório, após a compensa-
ção do depósito na conta do 
advogado e fariam a transfe-
rência do carro.

O porteiro transferiu R$ 
5 mil para uma conta cor-
rente indicada pelo golpista. 
Como o dinheiro não caiu na 
conta do advogado, resolveu 

falar com o porteiro sobre a 
pessoa que estava fazendo a 
intermediação do negócio, ou 
seja, o estelionatário. Neste 
momento ambos perceberam 
que haviam caído em um 
golpe.

O advogado não chegou 
a fazer a transferência do 
veículo para o porteiro. O 
caso foi registrado como es-
telionato e será investigado 
pela Polícia Civil.

Agência O GLOBO

 Cláudio LAHOS
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Dúvidas em
 reprodução humana 

A biópsia pode prejudicar o desenvolvimento do embrião?
Sim, toda manipulação adicional pode atrapalhar o desenvol-

vimento do embrião.

A biópsia aumenta minha chance de engravidar? 
Não. A biópsia serve apenas para selecionar embriões com 

maior chance de gravidez. 
A biópsia não aumenta a chance de gravidez, na verdade, es-

tima-se que a chance de conseguir um bebê considerando todos 
os óvulos captados caia em aproximadamente 25%.

A situação em que a biópsia traz mais vantagens é quando há 
muitos embriões e há uma grande probabilidade de uma grande 
parte deles ser anormal, como por exemplo, quando a mulher 
tem mais de 40 anos. Nesta situação a biópsia ajuda a reduzir 
o tempo gasto com as transferências, uma vez que grande parte 
dos embriões será descartada.

Quando é recomendado fazer a biópsia?  
Sugerimos realizar biópsia apenas de embriões que atingiram 

estágio de blastocisto 3 ou mais. Desta forma, evita-se gastar 
recursos analisando embriões que não evoluiriam.

O embrião biopsiado sendo euploide, tem mais chance 
de dar certo a gravidez?

Um embrião com número alterado de cromossomos (aneupló-
ide) raramente resulta em um bebê.

Mas fazer a biópsia não corrige o número de cromossomos, 
serve apenas para descartar os que tem número alterado.

Tenho 38 anos e baixa reserva. Devo fazer biópsia para 
investigar malformação cardíaca?

A análise genética pela biópsia não identifica e nem reduz o 
risco de malformação cardíaca.

Qual a % de erro no resultado da biópsia?
Aproximadamente 5%.

Se na biópsia dá alteração, é certeza que aquele embrião 
não evoluiria se fosse transferido?

Não. Existem estudos mostrando que uma pequena propor-
ção dos embriões alterados resulta em nascimento de crianças 
saudáveis.

É comum um blastocisto de boa classificação ser aneu-
ploide?

Sim. A aparência (morfologia) do embrião não está relacionado 
com a proporção de embriões que tem número normal/anormal 
de cromossomos.

Todas as alterações de cariótipo são indicações de que 
precisa fazer PGT-A? Se sim, até nas mais comuns entre a 
população?

Não. Há benefício em reduzir risco de aborto apenas em casos 
de translocações e inversões cromossômicas.

O que significa um blastocisto ser classificado como 
euploide?

Ter o número correto de cromossomos.

O embrião aneuploide pode ser transferido?
Sim, pode, com termo de consentimento específico. Entretanto, 

não transferimos os embriões alterados que podem resultar em um 
nascimento de uma criança com síndrome secundária à alteração 
cromossômica, como a trissomia do 21 (Sd. de Down), a trissomia 
do 13 (Sd. de Patau), do 18 (Sd. de Edwards) e a monossomia 
do cromossomo X (Sd. de Turner). 

Marido com oligospermia severa é uma indicação de 
biópsia?

Não. Não existe benefício nesta situação.

Qual é a chance da biópsia mostrar número alterado de cro-
mossomos dependendo da idade da mulher

Abaixo dos 35 anos = aproximadamente 25% (de cada 4 
embriões, 1 é anormal) 

35-37 anos = aproximadamente 35% (de cada 3 embriões, 
1 é anormal)

38-40 anos = aproximadamente 50% (de cada 2 embriões, 
1 é anormal)

41-42 anos = aproximadamente 75% (de cada 4 embriões, 
3 são anormais)

43-44 anos = aproximadamente 80% (de cada 5 embriões, 
4 são anormais)

45 anos ou mais = aproximadamente 90% (de cada 10 em-
briões, 9 são anormais).

A biópsia reduz o risco de a criança ter autismo?
Não. 

A biópsia reduz o risco de a criança ter malformações
A biópsia reduz apenas o risco da criança nascer com altera-

ções no número de cromossomos, mas não reduz malformações, 
pois a grande maioria não está relacionada com alterações cro-
mossômicas.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana
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Não tivemos 
alterações 

significativas 
quanto às 

fiscalizações 
após o início da 

fase amarela

“

”

EM RIO PRETO

Baixo índice da vacinação 
contra sarampo preocupa

A campanha de vacinação 
contra o sarampo segue em 
São Rio Preto e de acordo 
com a Secretaria de Saúde 
apenas 10.041 doses já foram 
aplicadas na faixa etária de 30 
a 49 anos, que representam o 
público-alvo da campanha.

Inicialmente, a vacinação 

contra o sarampo ocorreria só 
até o dia 31 de agosto, mas o 
Ministério da Saúde ampliou 
para até 31 de outubro devido 
a baixa adesão em todo o país. 
Segundo o governo, apenas 
5,8% do público-alvo haviam 
sido imunizados.

Em Rio Preto a situação 
não foi diferente. A previsão 

Vinicius LIMA

no início da campanha era que 
148 mil pessoas recebessem 
as doses na cidade, mas até o 
momento só atingiu 6,7% deste 
número. Depois da prorrogação 
da campanha, o município 
apresentou uma melhora, com 
3.058 pessoas foram vacina-
das, o equivalente a 30,4% das 
imunizações.

“O número é um reflexo 
do nosso atual contexto. Para 
conseguimos imunizar uma 
parcela grande da população é 
necessário fazer ações físicas 
em locais onde costumam ter 
aglomerações, como shoppings 
empresas e escolas. Neste ano 
não está sendo possível fazer 
isso. Além disso, muitos estão 
com medo por conta da pan-
demia de se expor”, afirmou a 
gerente de imunização Michela 
Barcelos.
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APENAS 6,7%

CORONAVAC

Vigilância chega a 1,1 mil 
autuações na pandemia

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto, por meio da 
Vigilância Sanitária, já autuou 
desde o dia 24 de março, no 
início da pandemia, 1.100 
estabelecimentos comerciais 
por descumprirem as normas 
de funcionamento neste pe-
ríodo.

Na última terça-feira (22), 
a Vigilância publicou um 
edital com a imposição de 
penalidade multa para nove 
empresas, incluindo a Cir-
cular Santa Luzia, Havan, 
Igreja Assembleia de Deus e 
Lojas Americanas. As multas 
variam de 120 a 400 Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo), sendo o valor de 
cada uma de R$ 27,61. So-
madas, as infrações somam 
R$ 54.667,80. Vale ressal-
tar que em todos os casos 
cabem recursos, com as 
empresas tendo 10 dias para 
recorrer após o recebimento 
da multa.

Com o avanço de Rio 
Preto para a fase amarela do 
Plano São Paulo no dia 4 de 
setembro, diversos estabele-
cimentos que antes estavam 
fechados tiveram suas ati-
vidades flexibilizadas. “Não 
tivemos alterações significa-
tivas quanto às fiscalizações 
após o início da fase ama-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A gerente da Vigilância Sanitária, Miriam Wonk

Elton Rodrigues-FAMERP

Famerp confirma segurança de vacina 
tomada por voluntários de Rio Preto

A Faculdade de Medicina de 
Rio Preto (Famerp) confirmou 
por meio da assessoria que até 
agora nenhum voluntário em 
Rio Preto apresentou sintomas 
característicos do Covid-19 ou 
efeitos colaterais após tomar a 
vacina CoronaVac, desenvolvi-
da pelo Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac Life Science.

Os testes na Famerp co-
meçaram no dia 7 de agosto e 
desde então 200 voluntários já 
foram vacinados. Destes, mais 
de 90 receberam a segunda 
dose. A expectativa é que até 
500 profissionais da saúde 
participem do estudo. Os pes-
quisadores acompanharão os 
participantes pelo período de 
um ano.

Em Rio Preto, de todos os 
recrutados até agora, 95% 
puderam participar do estudo. 
Durante a seleção, a equipe 

multidisciplinar do Centro de 
Pesquisas Clínicas da Vila Toni-
nho verifica se o voluntário se 
enquadra em todos os requisi-
tos para receber as doses. O 
voluntário não pode, por exem-
plo, já ter contraído Covid-19 
ou estar participando de outro 
estudo de vacina. Os trabalhos 
são coordenados pela bióloga 
Eliane Fávaro, sob a supervisão 
do virologista Maurício Lacerda 
Nogueira, chefe do Laboratório 
de Virologia da Famerp.

Para facilitar o acesso aos 
voluntários, a faculdade criou 
um número de WhatsApp que 
servirá como um canal de co-
municação para os pesquisado-
res. O contato é o (17) 99207-
0005. O número é destinado a 
todos os profissionais de saúde 
que estão na linha de frente 
do combate à pandemia e que 
querem participar do estudo. 
Isso inclui, além de médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem e farmacêuticos que 

poder tirar dúvidas e agendar a 
vacinação.

Até dezembro o Instituto 
Butantan receberá 46 milhões 
de doses da Coronavac, sendo 
6 milhões de doses da vacina já 
prontas para aplicação. Outras 
15 milhões de doses devem 
chegar até fevereiro de 2021.

Vinicius LIMA

trabalham com diagnóstico da 
doença, além de profissionais 
de laboratórios que colhem 
exames de Covid-19.

O WhatsApp é respondido 
por membros da equipe da Fa-
merp que aplica o teste da va-
cina em Rio Preto. Pelo número, 
os profissionais de saúde vão 

Divulgação

rela. No fim de semana, por 
exemplo, foram 32 denúncias 
recebidas, com 11 autuações, 
sendo uma em academia e 
10 autuações em bares e 
restaurantes noturnos”, afir-
mou a gerente da Vigilância 
Sanitária, Miriam Wonk.

Grande parte das fiscaliza-
ções é advinda de denúncias, 
que podem ser feitas à Vigi-
lância, por meio da Ouvidoria, 
pelo telefone 0800 770 58 
70, ou para a Guarda Muni-
cipal pelo telefone 153. De 
acordo com a gerente, não 
houve aumento no número 
de fiscais por conta da fase 
amarela. “Hoje a fiscalização 
conta com 18 agentes da 
Vigilância Sanitária, além da 
Guarda Municipal, que tem 
auxiliado”, afirmou.

Na live realizada pela Saú-
de na última sexta-feira (18) 

ficou estabelecido o horário 
de funcionamento de diversos 
setores. Restaurantes poderão 
funcionar diariamente em dois 
horários das 12 às 16 horas e 
das 18 às 22 horas e os Bares 
das 12 às 15 horas e das 17 
às 22 horas. As academias 

podem atuar de diariamente 
das 6h às 10h e das 17h às 
21h. O limite de horas de fun-
cionamento por dia continua 
sendo de 8 horas. A limitação 
da capacidade também não 
muda continua 40% da ca-
pacidade do estabelecimento.

Podem receber a vacina 
pessoas de seis meses a 29 
anos, onde serão aplicadas 
duas doses, sendo que a vaci-
nação será seletiva nessa faixa 
etária. A população de 30 a 
49 anos também deve receber 
uma dose da vacina indepen-
dente de quantas doses tenha 
recebido antes. Por isso, para 
essa faixa etária, a vacinação 
é indiscriminada.

Em Rio Preto, a vacinação 
está sendo feita em escolas e 
equipamentos públicos, durante 
a pandemia da Covid-19. Os lo-
cais podem ser acessados em: 
www.riopreto.sp.gov.br/mapa-
vacinas. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30. Para ser vacinado, 
basta apresentar documento 
de identidade e carteirinha de 
vacinação.

Famerp confirma que voluntários não tiveram reação 
adversa da vacina teste
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Zoo de Rio Preto revela novos filhotes de lobo-guará

O Zoológico Municipal de 
São José do Rio Preto apresen-
tou nesta quinta-feira (24) suas 
novas moradoras: duas filhotes 
fêmeas de Lobo-guará nascidas 
no local. Ainda sem nomes, elas 
nasceram no dia 17 de julho, 
de parto natural e são resultado 
de cruzamento ocorrido entre o 
casal de lobos da espécie que 
vive no local: o macho Pluto, 
de 8 anos, e Vitória, de 4 anos.

As lobinhas nasceram pe-
sando 360 e 365 gramas, 
com boa saúde, e estão tendo 
desenvolvimento rápido. Com 
pouco mais de dois meses de 
vida, já se alimentam como os 
pais com carnes e frutas, ainda 
mamam e o peso saltou para 
4,035kg e 4,325kg, cada. A 
mamãe loba, apesar da grande 
demanda das filhotes, também 
está bem.

Como a gestação do Lobo-
-guará é de 63 dias, a concep-
ção das lobinhas ocorreu já no 
período da quarentena, época 
em que o Zoológico se mantém 
fechado para o público.

Histórico da família - O 

pai da ninhada, o macho Pluto, 
chegou no Zoo em junho de 
2012, com cerca de 2 meses de 
idade, encaminhado pela Polícia 
Ambiental de Fernandópolis. 
Foi colocado com uma fêmea 
já existente no local, que tinha 
vindo de transferência do Zoo de 
Bauru e que morreu dois anos 
depois, não tendo se reproduzi-
do no período.

Já a mãe, a fêmea Vitória, 
deu entrada no Zoo em junho 
de 2016, com cerca de dois 
meses de idade, encaminhada 
pela Polícia Ambiental de Votu-
poranga. À época, apresentava 
uma fratura na pata traseira, que 
foi consolidada com leve desvio. 
Foi mantida em um recinto, ao 
lado do macho por cerca de oito 
meses e, posteriormente, foram 
colocados juntos. Em julho de 
2018, dia 17, deu cria ao seu 
primeiro filhote, que, devido à 
inexperiência veio a óbito dois 
dias depois. Em abril de 2019 
foram mudados de recinto, e 
agora em julho de 2020, pariu 
duas fêmeas com sucesso.

Preservação- Esses animais 
integram um programa de con-
servação da espécie Lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus) firmado 

Da REDAÇÃO

NASCIDOS EM CATIVEIRO

entre a Associação de Zoológicos 
e Aquários do Brasil - AZAB, ao 
qual o Zoológico de Rio Preto 
é membro, em parceria com 
o Instituto Chico Mendes para 
Conservação da Biodiversidade - 
ICMBio. Este programa faz parte 
de um Plano de Ação Nacional 
- PAN para conservação de di-
versas espécies animais in-situ 
(natureza) e ex-situ (cativeiro) 
coordenado pelo ICMBio. As 
lobinhas devem ser encaminha-
das a outras instituições para 
contribuição com o programa 
de conservação e reprodução 
da espécie, que é ameaçada de 
extinção.

Para o coordenador do Zooló-
gico e veterinário, Ciro Cruvinel, 
a reprodução do Lobo-guará em 
cativeiro em Rio Preto é uma 
vitória e demonstra o quanto 
os animais estão saudáveis e 
bem cuidados. “Para nós, é 
importante não só acolher esses 
animais que aqui chegaram- ór-
fãos, vítimas de atropelamentos, 
acidentes, tráfico- mas ainda 
mais, poder contribuir com a pre-
servação das espécies e com a 
reprodução desses animais para 
que possam no futuro repovoar 
áreas onde já não existem mais”, 
destacou Ciro.

Filhotes de lobo-guará nascidos no zoológico de Rio Preto
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Jacaré vai enfrentar Batatais amanhã 
no campo do arquirrival América

O Rio Preto realizou o trei-
no desta quarta-feira (23) no 
estádio de seu maior rival, o 
Teixeirão, palco do próximo 
jogo da equipe na Série A3 
do Campeonato Paulista. Por 
conta de uma interdição no 
estádio Oswaldo Scatena, o 
Batatais mandará o jogo no 
campo do América no próxi-
mo sábado (26), a partir das 
15h. O jogo é válido pela 13ª 
rodada.

Sem vencer há dois jo-
gos, o Jacaré contará com o 
retorno de Fábio Pepe, que 
cumpriu suspensão auto-
mática contra o Capivariano 
por conta do terceiro cartão 
amarelo. O atacante Jonatas 
Obina foi liberado pelo depar-
tamento médico, mas realizou 
apenas atividades individuais 
nesta quarta-feira, sem bola.

“É um jogo de seis pontos 
e a vitória será de suma im-

portância diante de um gran-
de adversário e bem treinado 
pelo Nívio Caetano. O grupo 
está muito focado e unido 
nestes três jogos restantes, 
considerados como uma de-
cisão”, disse o técnico Ivan 
Canela.

O Jacaré está na 11ª posi-
ção da tabela com 14 pontos, 
dois a menos que o Olímpia, 
última equipe no G-8. No en-
tanto, o esmeraldino também 
está apenas dois pontos aci-
ma da zona de rebaixamento 
para a Segunda Divisão, com 
o Grêmio Osasco ocupando o 
15° lugar com 12 pontos. O 
Batatais está em quinto lugar 
e vem de um empate contra o 
Nacional na capital na última 
partida.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

SÉRIE A3

Jogadores do Rio Preto 
fizeram reconhecimento 
do gramado do campo do 
América esta semana

Cláudio LAHOS

Governo veta volta do público 
aos estádios em jogos de futebol

O Centro de Contingência 
do coronavírus em São Paulo 
vetou nesta quarta-feira (23) 
o retorno parcial de público 
aos estádios de futebol do 
estado nas partidas de futebol 
de qualquer competição dispu-
tada por clubes ou seleções. A 
possibilidade foi barrada devido 
ao alto risco de aglomerações 
e disseminação do coronavírus 
dentro e fora de arenas nos 
dias de jogos. Na região, a de-
cisão afeta América, Rio Preto, 
Mirassol, Tanabi e Olímpia, que 
possuem jogos neste segundo 
semestre.

“O Comitê concluiu que o 
cenário atual da pandemia no 
estado de São Paulo não per-
mite a retomada de público em 
eventos associados a grandes 
aglomerações, como nas par-
tidas de futebol de qualquer 
categoria. Essa é uma decisão 
técnica. São Paulo permanece 
em quarentena, recomendan-
do insistentemente o rigor no 
isolamento, distanciamento 

social e uso de máscaras”, afir-
mou José Medina, Coordenador 
do Centro de Contingência.

Na terça (22), o Ministério 
da Saúde atendeu a pedido 
da CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol) e autorizou o 
retorno do público aos jogos 
do Campeonato Brasileiro, 
com limite máximo de 30% 
da capacidade dos estádios. 
Apesar do parecer favorável, o 
Governo Federal condicionou 
a medida a regulações sanitá-
rias e protocolos de segurança 
determinados por Estados e 
Prefeituras.

Com todos os 645 municí-
pios paulistas na fase amarela 
do Plano São Paulo de retoma-
da econômica e enfrentamento 
à Covid-19, o eventual retorno 
do público aos estádios de 
futebol iria contra as próprias 
regras sanitárias determinadas 
pelo Governo do Estado. A deci-
são contrária ao pedido da CBF 
foi tomada de forma unânime 
pelos especialistas integrantes 
do Centro de Contingência.

Vinicius LIMA

Eventos com potencial de 
gerar grandes aglomerações 
só devem ser autorizados na 
etapa azul, a última na escala 
das cinco fases de controle da 
pandemia do Plano São Paulo. 
Medina ainda ressaltou que pa-
íses europeus que começaram 
a enfrentar a pandemia antes 
do Brasil ainda não liberaram a 
presença de público em even-
tos esportivos.

Divulgação

SEM ARQUIBANCADA

FPF diz que campeonato Paulista 
Feminino Sub 17 vai acontecer
A Federação Paulista de 

Futebol (FPF) decidiu nesta 
semana que o Campeonato 
Paulista Feminino Sub-17 vai 
acontecer em 2020, mas com 
algumas mudanças, como 
menos clubes e datas. As 
decisões foram tomadas em 
conjunto por Reinaldo Carneiro 
Bastos, presidente da FPF, e 
Ana Lorena Marche, coorde-
nadora de Futebol Feminino 
da FPF.

“É um campeonato muito 
importante para as atletas. 
Grandes jogadoras saíram dele 
para seleções, clubes, jogando 
no profissional. (O torneio) É 
fundamental para que a gente 
continue formando atletas, já 
que, hoje em dia, ele é o mais 
importante para isso. Mesmo 
tendo algumas mudanças no 
formato, não dá para não ter 
a disputa. Muitas atletas estão 
no último ano de base, então 
precisam aproveitar esse mo-
mento”, destacou Ana Lorena.

A FPF informou que irá en-

trar em contato com os clubes 
para definir quem poderá parti-
cipar e como será a disputa. A 
treinadora da equipe sub-17 e 
sub-15 do Realidade Jovem em 
Rio Preto, Jéssica Lima, disse 
que a intenção da equipe local 
é participar. “A Doroteia Inojo, 
que é a diretora da equipe, dis-
se que já ia entrar em contato 
com a Secretaria de Saúde 
para ver conseguiria autoriza-
ção para voltar as atividades. 
Muitas dessas meninas estão 
sem ir para a escola e sem 
praticar atividades físicas por 
conta da pandemia, então seria 

Vinicius LIMA

importante ter essa retomada, 
com os devidos cuidados”, 
afirmou.

De acordo com Jéssica, 
são o Realidade Jovem conta 
com 35 atletas no sub-15 e 
cerca de 25 atletas no sub-17, 
sendo que algumas já integram 
a equipe profissional. A FPF in-
formou que após confirmação 
dos times, será enviado para o 
Centro de Contingenciamento 
do Governo de São Paulo para 
que haja a aprovação final do 
que deverá ser seguidos pelas 
atletas, clubes e profissionais 
que trabalharão no torneio.

SEM DATAS
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2020
Objeto: Contratação de serviços de horas máquinas e munk 
para atendimento dos serviços a serem executados pela 
municipalidade.
Data do Encerramento: 13/10/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 22 de setembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA

PROCESSO LICITATÓRIO n.25/2020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.02/2020

Objeto: Alienação de área pública - Distrito industrial

Tipo: Maior lance
Lei Municipal nº 708/1992 de 21 de maio de 1992 e Lei Com-
plementar nº 77/2020 de 24 de abril de 2020
Decreto Municipal nº 1.526/2018 de 28 de maio de 2020 e 
Decreto Municipal nº 1.638/2020 de 6 de fevereiro de 2020

Data da abertura : 30/10/2020 - às 13 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal

Edital disponível: 25/09/2020.
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 082/2020, 
objeto do Processo Licitatório nº 090/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a compra de veículos, destinados ao 
Departamento de Saúde Municipal, que serão custeados com a emenda estadual n: 322/2018 (convênio n.: 001/02015/000397/2018 e emenda estadual 
n.: 1199/2018 (convênio 001/0215/001240/2018, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO 
E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 27 de outubro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 25/09/2020, das 08:00 
horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na 
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 24/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

 
 
 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO N° 026/2020 
(Pregão Eletrônico n° 012/2020) 

 
CONTRATO N°: 026/2020 
CONTRATANTE: Empro Tecnologia e Informação.   
CONTRATADA: Bela Beli Store Ltda.  
OBJETO: Aquisição de notebooks que atendem as aplicações básicas de acesso à internet, leitor de 
e-mail, editor de texto, planilha de cálculo, software de apresentação, sistemas corporativos da 
Prefeitura Municipal São José do Rio Preto bem como softwares de design gráfico e roda sistema 
operacional Microsoft Windows 10 Pro ou superior com capacidade de funcionamento sem energia 
elétrica, conforme especificações técnicas e condições de execução contidas neste edital e seus 
anexos. 
 

Item Quantidade Unidade Descrição 
Especifica

ção 
Técnica 

Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 02 Unidade Notebook  nº 
519/2020 

Avell R$ 
13.894,67 

R$ 
27.789,34 

VALOR: R$ 27.789,34 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses. 
DATA DO CONTRATO:  18 de setembro de 2020. 
São José do Rio Preto/SP, 24 de setembro de 2020. 
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente. 

 
 
 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do CÍRCULO OPERÁRIO RIOPRETANO, cadas-
trado no CNPJ sob nº 59.999.524/0001-80, convoca seus 
associados para participarem da assembléia geral ordinária 
a ser realizada na sua sede, sita à Praça Cel.Adolfo G.Cor-
rea, 65, V.Ercília, CEP 15.013-115, S.J.do Rio Preto, SP, no 
dia 03/10/2020, em 1ª convocação, com a presença de no 
mínimo 50% dos associados, às 8H30Min; e em 2ª convo-
cação, com a presença de qualquer número de associa-
dos, às 9H00Min, para tratar da seguinte ordem do dia: A) 
Eleição da nova diretoria para o período de 01/01/2021 a 
31/12/2023. B) Outros Assuntos. Ass: Jose Donizeti Damião-
-Presidente 

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. MAXUEL PINHEIRO PEREIRA e JUNHA SIRLENE 
FERREIRA RODRIGUES, sendo ELE fi lho de EURICO SAN-
TOS PEREIRA e de LUCIDALVA PINHEIRO PEREIRA e ELA 
fi lha de ANTONIO RODRIGUES e de DORIMAR FERREIRA 
RODRIGUES;

2. ERICK REUSCH MARQUES e NINA FURLANE-
TO MAREGA, sendo ELE fi lho de WALTER RODRIGUES 
MARQUES e de MÔNICA REUSCH MARQUES e ELA fi lha 
de ENRINCO PEDROSA MAREGA e de MARIA CRISTINA 
FURLANETO MAREGA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
24/09/2020.
 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

RUBENS ANTUNES MOIZINHO e ANA JÚLIA DÁVILA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, pastor, solteiro, 
nascido em Xique Xique, BA, no dia 20 de agosto de 1987, 
fi lho de ANTONIO XAVIER MOIZINHO NETO e de FRAN-
CISCA DA SILVA ANTUNES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
fi sioterapeuta, solteira, nascida em Imperatriz, MA, no dia 19 
de julho de 1990, fi lha de JOSIAS DÁVILA DA SILVA e de 
FRANCISCA ANITA VIANA DA SILVA. 

LUIZ GUILHERME LOURENÇÃO e ÂNDREA RAPHAELA 
DAS NEVES. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de 
junho de 1989, fi lho de CLAUDENIR APARECIDO LOUREN-
ÇÃO e de MARISA PAULA DE QUEIRÓZ LOURENÇÃO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de outubro de 1988, 
fi lha de JOSÉ EDUARDO DAS NEVES e de ALESSANDRA 
APARECIDA PONIK DAS NEVES. 

JONATHAN HENRIQUE DE ABREU PRAJO e MARIANA 
DOS SANTOS GARCIA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de produção, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 09 de janeiro de 1997, fi lho de RICARDO 
ALEXANDRE PRAJO e de ROSIMEIRE APARECIDA DE 
ABREU. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente fi nancei-
ro, solteira, nascida em Fernandópolis, SP, no dia 11 de abril 
de 1989, fi lha de JOSE ROBERTO GARCIA e de MARIA 
CRISTINA DOS SANTOS GARCIA. 

ANDRÉ SILVA RIOS e VANESSA RITA MARCELINO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, ajudante de motorista, solteiro, 
nascido em Mundo Novo, BA, no dia 19 de junho de 1990, 
fi lho de NILO CARLOS RIOS DA SILVA e de MARIA JOSÉ 
SILVA RIOS. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente de 
caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
11 de junho de 1981, fi lha de VALDOMIRO  JOSÉ MARCELI-
NO e de APARECIDA GORITA MARCELINO. 

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

São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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ANIVERSÁRIOS

ESSES OS ANIVERSÁRIOS DA SEMANA: 25, sexta-feira: Dia 
Nacional do Trânsito,Luiz Celso (Toco) Prado Carvalho, Regina 
Helena Chueire, Patrícia Eugênio Dias, Antônio Roberto Bozzola, 
Catherine Zeta-Jones, Michael  Douglas, Glória Perez, Pedro 
Almodóvar, Cassio Luis Giorgi. 26, sábado: Dia Interamericano 
da Relações Públicas, Ângelo Luiz Maset e Mariângela Del Campo 
Maset, Divaldo Antônio Tonelli Gusson, Gal Costa, Helcius Pitanguy, 
Luiz Fernando Veríssimo, Márcio Constantino Mimessi. 27, 
domingo: Dia de São Cosme e Damião, Dia do Ancião, Dia Mundial 
do Turismo, Elza Vetorasso Mendes, Renato Oger, Júnior Conte, 
Luisa Bueno Lopes, Aimar Matarazzo Ribeiro, Denis Carvalho, 
Gelson Hallal, Marcela Pinotti Massucatto, Octávio Elias Mussi, 
Quim Arnaldo Silva, Renato Silveira, Vera Mossa. 28, segunda-
feira: Dia da Lei do Ventre Livre, Dom Antônio Cabrera Mano Filho- 
Cônsul Honorário de España em Rio Preto; Brigitte Bardot, Maria 
Lúcia Villanova Almeida Cherubini,Vera Lúcia Villanova Almeida de 
Paula, Roberta Miranda, Amaury Júnior, Roberto José Mussi, Taís 
Navarro da Cruz,Tereza Collor, nasceu em Fontana Liri, na Itália 
Mem 1924, o ator Marcello Mastroianni,que morreu em 1996 em 
Paris aos 72 anos; José Gabriel Pavão Battaglini, Lucia Buchalla 
Bagarelli. 29, terça-feira: Dia do Professor de Educação Física, 
Alexandre Bozzola, Cid Moreira, Jaqueline Romani, Nelsinho Sestini 
dos Santos, José Antônio de Freitas Munia, Mauro Vechiatto, 
Nivia Valle Kouyoumdjian. 30, quarta-feira:  Dia da Secretária, 
Dia Nacional do Jornaleiro, Dia Mundial do Tradutor, Taisa Lemos, 
Orestes Tonelli, Carlos Henrique Anselmo Abrahão, Daniel Filho, 
Gilberto Barbosa, João Leopoldo Dalul Filho, Minas Kuyumjian 
Neto, Em 1955-morreu o ator James Dean aos 24 anos; em 
1968, morreu Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta) aos 45 anos. 
1, quinta-feira: Dia Internacional da Terceira Idade, Dia da Santa 
Terezinha, Dia Nacional do Vereador, Data Nacional da China, Dia 
do Caixeiro Viajante, Flávia Nader Bassitt,Arlete Ribeiro, Cecília 
Urbinatti Ribeiro, Bernadete Maluf Cocenzo, Marco Túlio Faria 
Abudi, Julie Andrews, Vera Dias, Eduardo Gorayeb. 

Um destaque para a elegante Elza Vetorasso Mendes, 
esposa de Quirino Mendes, que ganha neste domingo, os 

cumprimentos pelo seu aniversário e por causa da 
pandemia, comemora apenas com os plus intimes. Nessa 
foto, Quirino e Elza estão ao lado de sua neta a médica 

Maria Flávia Vetorasso Mendes.

CANCELADA

Confirmando notícia publicada 
aqui na edição passada, a 
Prefeitura de Rio Preto cancelou 
mesmo  no dia de ontem, a 
Exposição de Animais deste ano, 
que estava marcada para outubro 
e só deverá ser realizada no ano 
que vem. Nem a possibilidade de 
realizar um evento virtual no lugar 
do presencial, hipótese aventada 
pelo secretário Pedro Pezzuto, da 
Agricultura, foi aprovada.

CALÇADÃO II 

Querem que durante o dia permaneçam fechados aos carros e 
motos, como um boulevard, um shopping a céu aberto, atraindo 
visitantes da região, favorecendo o comércio, sem o perigo 
de atropelamento de uma criança, ou como já registrado em 
outras cidades, onde bandidos saíram em disparada depois de 
um assalto, colocando a vida das pessoas em risco. À noite, a 
passagem de carros não criaria problemas. Estão se reunindo 
com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Negócios 
de Turismo, Jorge Luis de Souza e colhendo assinatura num 
abaixo-assinado e procurando respaldo jurídico. Vem muito 
assunto por aí. 

Duplo motivo. O casal de arquitetos Baulio e Laura Arroyo 
Vitagliano comemora o nascimento de sua segunda filha, 

a Helena que veio fazer companhia para a irmãzinha Stella 
e brinda neste sábado, dia 26, o aniversário da mammy 

Laura.

DE LUTO III 

A França se posicionou na 
vanguarda da culinária desde a 
sua colocação como líder da alta 
gastronomia e seu envolvimento 
no Gastroturismo, além da 
criação da bíblia gastronômica: 
o Guia Michelin. Pierre Troisgros 
pontificava entre renomados 
chefs franceses como Paul 
Bocuse, Alan Decasse, Daniel 
Bou loud,  Joë l  Rob ichon, 
Jean-Christophe Novelli, Erick 
Jacquin, Guy Savoy, Alain 
Passard entre outros.

VAI COMEÇAR

A partir deste domingo, 27 
a campanha eleitoral toma 
de assalto as mídias sociais, 
Internet, carros de som e 
distribuição de santinhos. As 
campanhas eleitorais por rádio 
e tevê começam dia 9 de 
outubro e terminam dia 12 de 
novembro. São 90 minutos 
por dia. Candidatos a prefeito 
vão ter programas fixos de 10 
minutos, duas vezes por dia 
de segunda a sábado: na hora 
do almoço e do jantar: 13  às 
13h10 e das 20h30 às 20h40.

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

CALÇADÃO I 

Alegando que as decisões foram tomadas na calada da noite, e 
só se deram conta agora, os comerciantes do Calçadão se armam 
até os dentes – no sentido figurado, claro- contra a autorização de 
passagem de veículos pelos locais que sempre estiveram fechados 
ao trânsito. Alegam que durante os mais de 20 anos do advento 
do Calçadão, nunca o trânsito da cidade esteve prejudicado por 
causa dos poucos quarteirões fechados ao trânsito.

MEU NOME É GAL

Se você gosta de música de alta 
qualidade, tem um programaço 
que esta coluna sugere para 
amanhã, às 22 horas. A voz 
aveludada de Gal Costa, ícone 
da Tropicália e da Bossa Nova, 
completa 75 anos e para 
comemorar, fará sua primeira 
live com transmissão na TV pela 
TNT e no Youtube.  

DE LUTO I 

A haute cuisine está de luto. 
Morreu quarta-feira, aos 92 
anos, devido a um infarto, o 
celebrado chef francês Pierre 
Troisgros, um dos principais 
nomes da “nouvelle cuisine”. 
Ele estava em sua casa em 
Le Cotêau, na França, nas 
proximidades de Roanne, onde 
comandou restaurantes.

A-8

DE LUTO II 

Era pai do chef e apresentador 
Claude Troisgros, o fundador 
de restaurante com cotação 
máxima no “Guia Michelin”. 
Pierre Troisgros era um dos 
chefs mais incensados da 
França, a quem a gastronomia 
de qualidade sempre prestou 
reverência. Seu filho Claude, 
comanda vários restaurantes 
no Rio - e acaba de chegar a 
São Paulo com seu primeiro 
endereço - e é estrela cintilante 
nos programas gastronômicos e 
reality shows da televisão. 

Rosy Verdi encerrou ontem sua quarentena no México, 
necessária a todos os brasileiros até completar os 15 dias 

do protocolo do Covid 19, exigido pelas autoridades 
norte-americanas, antes de serem autorizados a entrar 

nos Estados Unidos. Ela  já está em Boca Raton. Na terra 
de Diego Rivera, aproveitou para passar o tempo curtindo 

as praias da Isla Mujeres, do Mar das Caraíbas e da 
Riviera Maia a poucos quilômetros da costa de Cancún Na 
foto,em Isla Mujeres. Beirando os 80 anos, Rosy exibe um 

corpo de fazer inveja à Jane Fonda.

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

Ganha idade nova hoje, o médico Luiz Celso Prado de Car-
valho, o Toco, figura muito querida do high. Na foto, com a 

mulher Cristina Lemos, durante circulada europeia.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BRASFISIO COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA ME
EMPENHOS 12866/20 E 12864/20
CONTRATADA: EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODU-
TOS PARA BANHO TOSA E VETERINARIA LTDA ME
EMPENHO 15018/20
CONTRATADA: COMERCIAL VIDANOVA DE UTILIDADES 
LTDA EPP
EMPENHO 13680/20
CONTRATADA: USA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO-
DUTOS CIRURGICOS EIRELI
EMPENHO 14328/20
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS 
EIRELI
EMPENHOS 16315/20 E 16316/20
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHOS 16229/20, 16233/20, 16238/20 E 16242/2020
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHOS 16323/20, 16324/20, 16326/20 E 16327/20
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO 
PRETO EPP
EMPENHOS 16646/20 E 16673/20
CONTRATADA: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA ME
EMPENHO 16308/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 16558/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 445/2018- Contrato: PRE0150/18
Contratada: Carlos Alexandre Trigilio Gomes ME
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 01 mês, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/2020
CONTRATO PRE/0127/20
CONTRATADA: INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamento para demarcação viária 
horizontal – Itens 01 - SMTTS – Amaury Hernandes– Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$188.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
CONTRATO Nº COC/0027/20
CONTRATADA: GABRIELA FIORE - ME 
OBJETO: PERMISSÃO DE USO PARA OCUPAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DA LANCHONETE LOCALIZADA NAS 
DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO DAS 
AUTOESCOLAS, NA AVENIDA FELICIANO SALES DA 
CUNHA – SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 
meses – Valor Total R$9.960,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0727/20
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos REMU-
ME – Valor Unitário – Item 19 – R$0,190 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2020
ATA Nº 0728/20
CONTRATADA: COMMANDO SEGURANÇA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção correti-
va e preventiva em centrais de alarme – Valores Unitários – 
Item 17 – R$300,00; Item 26 – R$189,00 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 320/2020 – Processo n.º 
12.792/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de carnes para 
atendimento da rede municipal de ensino e outros equi-
pamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com inicio 
dia 11/09/2020, sendo adjudicados os itens à empresa decla-
rada vencedora: CCF NUTRI EIRELI ME itens 2, 3, 4 e 5. O 
item 1 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 286/2020 – Processo n.º 
12.469/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutícolas 
para atendimento da secretaria e outros equipamentos pú-
blicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 28/08/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vence-
doras: MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO ME 
(itens 1, 3 , 16 , 17) e MM BRASIL ALIMENTOS LTDA (itens 
4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 14 , 15 , 18). Itens 02, 11 e 12: Cancela-
dos. Itens 10 e 13: Fracassados. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.° 273/2020, PRO-
CESSO 12.354/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
de suporte a vida para Secretaria Municipal de Saúde. 
Declaro procedente a impugnação lançada pela empresa CI-
RÚRGIA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EURELI. 
Em virtude da impugnação, fi ca retifi cado as especifi cações 
do Termo de Referência elaborado pela S. M. Saúde ( item 4 
: MONITOR CARDÍACO ), constantes do Anexo I do edital. 
Está disponibilizado o edital retifi cado no sistema “Portal de 
Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos 
interessados. Fica redesignada a data de processamento do 
pregão da seguinte forma: O recebimento das propostas dar-
-se-á até o dia 13/10/2020, às 08h30min e abertura a partir 
das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira 
AVISO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: Comercial Pradela Ltda. Amaury 
Hernandes - Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
321/2020 – PROCESSO Nº 12.795/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares para assistência das Unidades de saúde do 
município de São José do Rio Preto no combate ao COVID 
19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
28/09/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
290/2020 – PROCESSO Nº 12.599/2020 
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço 
de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipa-
mentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamen-
tos com substituição de peças, componentes e materiais 
utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto 
papel. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 

dia 28/09/2020 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 384/2020, PROCESSO 13.224/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de bomba de infusão e 
bomba de seringa. Secretaria Municipal de Saúde. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 02/10/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 385/2020, PROCESSO 13.225/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos/
insumos para combate ao COVID-19a. Secretaria Munici-
pal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 02/10/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 367/2020, PROCESSO 13.145/2020, objetivando 
a prestação de serviço de monitor para os locais de recrea-
ção e equipamentos esportivos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08/10/2020, 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° 369/2020, PROCESSO 13.148/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de protetor facial para 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 08/10/2020, 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° 371/2020, PROCESSO 13.150/2020, objetivando o 
registro de preços para locação de tendas tipo galpão para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 08/10/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 375/2020, PROCESSO 13.164/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de acessórios para 
ventiladores pulmonares para o combate ao COVID 19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 09/10/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DECRETO Nº 18.697
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades escolares 
presenciais, no município de São José do Rio Preto e dá 
outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
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Município,
Considerando os termos do Decreto nº 18.554, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção 
de enfrentamento do Coronavírus, suspendendo as aulas 
presenciais, a partir do dia 23 de março de 2020, em toda a 
rede municipal de ensino;
Considerando os termos do Decreto nº 18.571, de 24 de 
março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pú-
blica, no Município de São José do Rio Preto, decorrente da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19) e estabelece medidas 
de enfrentamento;
Considerando que, de acordo com o Plano São Paulo, do 
Governo do Estado de São Paulo, fi ca facultado o retorno 
gradativo das atividades presenciais, nas instituições educa-
cionais que se adequem aos protocolos normatizados, desde 
que o Município permaneça por 28 (vinte e oito) dias conse-
cutivos, ao menos, na fase amarela do referido plano;
Considerando a Deliberação 11, de 06 de julho de 2020, do 
Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, do governo 
do Estado de São Paulo; 
Considerando a publicação do Decreto Estadual nº 65.140, 
de 19 de agosto de 2020, que dispõe sobre a retomada das 
aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de 
COVID-19, e dá providências correlatas;
Considerando a manifestação do Comitê Gestor de Enfrenta-
mento ao Coronavírus, que através do Interno nº 2480/2020-
SMS/GAB, de 18 de setembro de 2020, recomenda o não 
retorno das aulas presenciais, na Rede Municipal de Ensino;
Considerando a idade e particularidades dos alunos da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, cuja notória 
difi culdade de manutenção das medidas de prevenção de 
transmissão do vírus, em crianças e adolescentes, como 
exemplos o distanciamento social, uso individualizado de 
máscaras, higienização das mãos, entre outras, apontadas 
pelo Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus – CO-
VID-19;
Considerando o resultado do Questionário de Opinião sobre 
o Retorno às Aulas Presenciais, no qual 74,9% dos respon-
sáveis dos alunos da Rede Municipal de Ensino, participan-
tes das sondagens, manifestaram descontentamento quanto 
ao retorno dos fi lhos/representados às aulas presenciais;

D E C R E T A:
Art. 1º O sistema público municipal de ensino, bem como as 
instituições privadas de ensino, retomarão as aulas e ativi-
dades escolares presenciais, para os alunos da Educação 
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 
no ano de 2021, mantendo a suspensão das aulas presen-
ciais, até o fi nal do ano letivo de 2020, conforme disposto no 
art. 4º do Decreto nº 18.554, de 17 de março de 2020.
§ 1º O disposto no caput deste artigo é extensivo às creches 
parceiras com o Município de São José do Rio Preto.
§ 2º O sistema municipal de ensino de São José do Rio Pre-
to - Educação Infantil e Ensino Fundamental, deverá manter 
atividades remotas, até o fi nal do ano letivo de 2020.
Art. 2º O retorno às aulas presenciais dos anos fi nais do En-
sino Fundamental (6º ao 9º ano), na rede pública municipal 
de ensino, na rede pública estadual de ensino e nas insti-
tuições privadas de ensino, deverá ser objeto de avaliação 
futura, tendo como base os índices da pandemia no municí-
pio e os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo.
Art. 3º Fica autorizada a opção de retomada das aulas e 
atividades escolares presenciais, de forma gradativa, para 
os alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e 
Adultos, da rede pública estadual de ensino e das institui-
ções privadas de ensino , observadas as diretrizes do Plano 
São Paulo, o disposto no Decreto Estadual nº 65.061, com 
a redação dada pelo Decreto nº 65.140, ambos de 2020, e a 
Resolução SEDUC nº 61, de 31 de agosto de 2020 e demais 
diretrizes exaradas pelo Comitê Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus-COVID-19.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicar-se-
-á aos estabelecimentos de Ensino Superior e de Educação 
Profi ssional.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 24 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUELI PETRONILIA AMANCIO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 12/2016 
- CONCORRÊNCIA nº 06/2015 – PROCESSO Nº 62/2015 - 
Contratada: ESTÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução da contratação 
de empresa especializada para Elaboração dos Estudos 
de Concepção, Projetos Básicos e Executivos do Sistema 
Produtor de Água do Rio Grande.
Prazo: até 21.03.2021. Data de assinatura: 21.09.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 
35/2018 – INEXIGIBILIDADE nº 07/2018 – PROC. nº 
112/2018 - Contratada: HUBER DO BRASIL SOLUÇÕES 
EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato sem aplicação de reajuste 
da contratação de empresa para prestação de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais, 
em 3 (três) peneiras mecanizadas para o gradeamento fi no 
da ETE Rio Preto.
Data da assinatura: 24.09.2020 Valor total: R$ 699.871,18 
Prazo: 12 meses.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
07/2020 – PROC. nº 66/2020
Entrega dos envelopes: até 14.10.2020 às 8h45. Abertura da 
licitação: 14/10/2020 a partir das 9h00. 
Objeto: Perfuração e instalação completa de 2 (dois) poços 
tubulares profundos nos bairros São Deocleciano e CAIC, no 
município de São José do Rio Preto - SP. Custo Estimado: 
R$481.895,84 Prazo: 80 dias. Demais informações e retira-

da do edital com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. 
Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 às 12h00 e 13h30 
às 16h00 de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e 
página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.
br. S.J.R.P 24.09.2020 Ceci k. Bueno de Caprio– Gerente de 
Planejamento, Projetos e Obras
S. J. Rio Preto 24.09.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Munici-
pal, convidamos toda a população a participar da Audiência 
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 2º quadrimestre (mai/jun/jul/ago) de 
2020, que será realizada no dia 30/09/2020, quarta-feira, às 
17h00 e transmitido à população pelo canal do youtube.
A correta fi scalização dos recursos do SUS por parte da 
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa 
atender com efi ciência e efi cácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só 
para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingi-
das neste período, mas também para discussão e sugestões 
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exer-
cendo assim, seu verdadeiro papel de fi scalizador do SUS 
Municipal.
 
Atenciosamente,

Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000209053 00752/14 ALCEU THOME ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207093 02391/18 AMANDA DIAS SANTIAGO 39479228838
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207104 00712/20 ANDREA DE OLIVEIRA ARROYO 10289387809
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000205919 01884/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205928 01905/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205932 01695/16
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205937 00441/98
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205859 01882/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000205865 01882/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000205872 01882/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Assunção de Responsabilidade Técnica

2020000205873 01882/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Assunção de Responsabilidade Técnica

2020000205877 01882/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Assunção de Responsabilidade Técnica

2020000205881 01882/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205944 01883/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000205947 01883/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Assunção de Responsabilidade Técnica

2020000205949 01883/07
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207973 00720/20 ASSAD & ASSAD CHOCOLATES FINOS LTDA ME
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208090 01545-06 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209078 00727/20 B GUIMARAES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209231 00730/20
BF VAREJO E ATACADO DE CONGELADOS RIO 

PRETO LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000209091 00728/20 BRAZILIAN CONVENIENCE JK EIRELI
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000209067 01268/11 BRAZILIAN GOURMET RESTAURANTE LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209698 00734/20 C R A DE FARIAS PIZZARIA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208103 00693/14 C STEFANINE ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208209 00885/19
CAEBI COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208956 00725/20 CAFÉ MARTCHÉ LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208552 02423/16 CAFETERIA TORRA TORRA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207398 00500/00 CARON E SILVA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209202 01799/17 CAZUCHE BALDENEBRO ACADEMIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206909 00710/20
CENTRO DE BELEZA & ESTETICA MARIO 

HENRIQUE LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000209214 00299/09 CEREALISTA WALDEMAR BASSO EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000209219 00299/09 CEREALISTA WALDEMAR BASSO EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209226 00753/09 CEREALISTA WALDEMAR BASSO EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000209230 00753/09 CEREALISTA WALDEMAR BASSO EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208407 00094/14
CLINICA DE UROLOGIA DR RICARDO BARUQUE 

S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208064 00889/17
COSTA & PUZZIELLO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207165 00713/20 DALVA APARECIDA LODI HIRANO 02168220840
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000209190 00640/16
DIVANEIDE MARIZA SOUZA PORTO DE 

CARVALHO 62526952549
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209188 01784/11 E C DE OLIVEIRA CORREA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208973 01513/16 EDJELSON DOS SANTOS LIMA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207952 00679/19
EMPORIO SEO FARIA COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208678 02124/17
ESPAÇO BRONZE ESTÉTICA E COMÉRCIO DE 

VESTUÁRIOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208980 00989/07 ESTRELA GÁS RIO PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207901 00718/20 FIGUEIRAS & PEREIRA CARGA E DESCARGA LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000206352 01184/19 FRANCISCO ARENA ROMANATO EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206338 00302/20 GABRIELA SANTANA BUENO 44962415875
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208384 02131/17
GISLAINE MARA PRIETO FERRAREZI 

28781224885
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207478 01334/13
HECTOR TOMAS ZANCHINI MUNHOZ DONAIRE 

CASA DE BOLOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206965 00304/20
HENRIQUE NERES DE PAULO COSTA 

39739081843
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000207342 00117/19 HUMBERTO RICARDO MOSCARDO 34360406819
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207059 00063/18 J GALVAO RESTAURANTE LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207067 00068/13 J GALVAO RESTAURANTE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000207073 00063/18 J GALVAO RESTAURANTE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000206815 00708/20 JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000206828 01157/16 JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206232 00706/20 JULIO CESAR VERRO GOMES 07066177894
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208982 00726/20 KEVIN DONAVAN DE OLIVEIRA 38914306801
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000207961 00719/20 KRIP CHOCOLATES FINOS LTDA ME
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000207974 00321/08 KRIP CHOCOLATES FINOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208375 00722/20
LARISSA RAFAELA RODRIGUES BUENO 

36382286818
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000209148 00682/19 LIDIA THOME CHIESA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207030 02554/17 LONDON PUB 567 RIO PRETO LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207273 01995/20 LRS PIZZARIA E ALIMENTOS LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000207704 01241/19 MAISON UNIQUE CENTRO DE BELEZA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207707 01240/19 MAISON UNIQUE CENTRO DE BELEZA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205985 00300/20 MANOEL GOMES DE OLIVEIRA 01514872196
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000207259 01051/17 MARCIA C DOS SANTOS ESTÉTICA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208124 02033/10 MARCIO GOMES FIGUEIREDO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000157104 00001/11 MARIA JOSE PUPIN JAFELICE
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000207265 01191/18
MARIA LICIVANIA DOS REIS SANTOS 

18272982862
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207088 01182/15 MARINA MAMEDE POZO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000209179 00282/17 MERCEARIA MOREIRA RIO PRETO EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208571 00869/08 MOTEL PARA TI BR LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206387 02213/16 MYCHEL ELIAS DIB 42640306847
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000207295 00164/18 OLIVEIRA & OLIVEIRA BURGUER LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000207313 00164/18 OLIVEIRA & OLIVEIRA BURGUER LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000207319 00164/18 OLIVEIRA & OLIVEIRA BURGUER LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207011 01346/16 OTICA DIGITAL DE RIO PRETO EIRELI EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000207031 01346/16 OTICA DIGITAL DE RIO PRETO EIRELI EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207161 02108/16 OTICAS VIP RIO PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210252 01031/12 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210265 01242/12 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206963 01030/12 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206969 01243/12 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206975 01130/11 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206981 01551/11 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206984 01693/11 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206952 01526/11 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206957 01550/11 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000201156 01733/13 PEZASA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207596 01733/13 PEZASA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000206216 00705/20 RIO PRETO MURCHID PIZZARIA EXPRESS LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000209643 00733/20
RITA DE CASSIA DOS SANTOS STEFANI 

28662088899
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000207241 00786/19
ROQUELINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

38131811549
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207250 00359/17 ROSIANE SANTOS CONCEIÇÃO 06332388560
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209561 00489/15 ROSILENE PACHECO RESTAURANTE ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000041768 01672/08 RP GRILL RESTAURANTE EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207047 00275/99 RUBENS GOMES CAMACHO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208970 00924/01 S A CARDOSO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209061 00806/06 S CHIESA & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208176 02204/15 SAINT JAMES BARBERSHOP LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205999 00301/20 SCHEILA MARA MIURA 64394123968
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000209387 00731/20 SILVA & TOBAL ESTETICA E BEM ESTAR LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208651 01207/18 SILVA & TOBAL ESTETICA E BEM ESTAR LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209189 00183/19 SILVIA REGINA GOMES DONATO 07050343803
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208371 02044/15 SILVIA REGINA LEANDRO 31334170886
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208287 00307/20 SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208254 00305/20 SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208272 00306/20 SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000207405 01970/10 TANIA POLISELI DE MATTOS SILVA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207533 00301/15 TELMA MEQUI KASAI LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207486 00301/15 TELMA MEQUI KASAI LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208590 01492/18
THAIS VIVIANE DA SILVA GONCALEZ 

36151447832
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208595 01493/18
THAIS VIVIANE DA SILVA GONCALEZ 

36151447832
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209549 00732/20 TIGRAO SERV FESTAS LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000209151 00210/03 VALCIR CHIESA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208968 01434/16 VERONICA ALBERTO CAPATTI EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000066081 00576/20 VERONICA DA SILVA 10177237961
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000208977 01822/16
VILI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206901 00303/20
VITORIA CAROLINE ROMEIRO SEGATO 

45679989875
Cadastro / Licença de Funcionamento 

Inicial

2020000207110 00135/19
WALLACE DUARTE SOARES DE SOUZA 

39146922865
Renovação de Licença de 

Funcionamento

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 25 de setembro de 2020.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
25 de setembro de 2020

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

IVENIO SOARES DE OLIVEIRA 00859/20 2020000186197 AIF-L-C 000059 
DROGA VICTOR RIO PRETO LTDA 00843/20 2020000202894 AIF-A-N 000181 
R. M. BARBOSA PANFLETOS 00872/20 2020000202909 AIF-P-F 000028 
SUELY BENTO DE MORAES – ME 00458/20 2020000169595 AIF-L-C 000054 
CLEBER ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA 00927/20 2020000202924 AIF-P-C 000075 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
IVENIO SOARES DE OLIVEIRA 00859/20 AIP-M-L 000033 
DROGA VICTOR RIO PRETO LTDA 00843/20 AIP-A-N 000240 
R. M. BARBOSA PANFLETOS 00872/20 AIP-P-F 000037 
SUELY BENTO DE MORAES – ME 00458/20 AIP-M-L 000034 
CLEBER ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA 00927/20 AIP-P-C 000066 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO 

CENTRO MEDICO RIO 
PRETO LTDA 00549/16 

R$ 1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E 
VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-D 000016 

 
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO E ARQUIVADO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
KARINA MASSUIA TOTOLI ME 00958/20 AIF-A-LF 000052 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
HELOAR SOUZA NEVES 01754/20 AIP-P-A 000145 

 
São José do Rio Preto, 25 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
25 de setembro de 2020


