
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.085 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Terça-feira, 06 de outubro de 2020

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

João VItor GOLFI

Pág. A3

Cláudio LAHOS

RIO PRETO 40 GRAUS Vendedor ambulante em semáforo da cidade vendendo água em 
garrafinhas; calor faz negócio crescer mais de 20% nos dias quentes.                            Pág.A2

Rillo desiste de 
campanha de 
rua para evitar 

Covid-19

MP pode processar pessoas por 
falta de máscara e aglomerações

CRIMINALMENTE

Cláudio LAHOS

Fogo volta atingir área do antigo IPA ontem no final da tarde

“No caso de pessoa física, 
quando for encaminhado para 
o MP serão analisadas pela 
Promotoria Criminal”, explicou 
o promotor Sérgio Clementino. 
O Ministério Público  afirmou 
que aguarda a Vigilância sobre 
as autuações feitas no final de 
semana para tomar providên-
cias contra clientes e estabe-
lecimentos fiscalizados.               
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Empresários 
começam 
sabatinar 

candidatos
A Acirp (Associação Co-

mercial e Empresarial de São 
José do Rio Preto) fará todas 
as segundas-feiras durante 
suas reuniões de diretoria uma 
sabatina com os candidatos 
a prefeito. Já outro grupo de 
empresários independentes 
também vai sabatinar prefei-
turáveis. O primeiro foi Paulo 
Bassan do PRTB  e nesta ter-
ça-feira (6) é a vez de Rogério 
Vinicius do DC.          

    Pág.A3

Rio Preto voltou a apresen-
tar crescimento no número de 
empresas abertas em setem-
bro. Segundo dados da Jucesp 
(Junta Comercial do Estado de 
São Paulo) foram 409 empresas 

Abertura de empresas tem 
alta de 46% em setembro

constituídas, enquanto 170 foram 
encerradas. O número representa 
um saldo positivo de 239 novos 
negócios na cidade, aumento de 
46,6% em comparação a agosto.
O desempenho em setembro deste 

ano superou até mesmo os nú-
meros do mesmo período no ano 
passado. Em 2019, o município 
registrou a abertura de 413 novos 
CNPJ’s, sendo que 183 foram en-
cerrados.                       Pág.A2

Castração 
agendada 

começa hoje 
em 2 bairros
A Diretoria do Bem-Estar 

Animal (Dibea) inicia a se-
gunda etapa da castração em 
massa nesta terça-feira, 6 de 
outubro. A previsão é de que 
1,2 mil animais sejam castra-
dos durante os cinco dias de 
ação, que termina no domingo.
Nesta etapa, a castração será 
destinada a famílias que resi-
dem nas regiões do Pinheiri-
nho e Cidade da Criança.                      
   Pág. A5

Começa
campanha 

contra pólio e 
multivacinação

As salas de vacinação fun-
cionam de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h30. Espa-
lhados em 22 UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde), UBSFs 
(Unidades Básicas de Saúde 
da Família) e sete unidades 
escolares. Para ser vacinado, 
basta apresentar documento 
de identidade e carteirinha de 
vacinação. Contra pólio meta 
é vacinar 19 mil crianças  
                             Pág. A5

Fogo fecha 
BR, atinge 

IPA e área de 
preservação
Final da tarde de segun-

da-feira os bombeiros re-
gistraram três ocorrências 
envolvendo fogo, duas delas 
queimadas. Novamente o 
IPA teve registro de incêndio 
e uma área de preservação 
de 75 hectares em Mirassol 
queimou. Na BR 153, perto de 
José Bonifácio, um caminhão 
pegou fogo e a pista teve de 
ser interditada.         Pág.A4

Ambiental  
prende 1ª 

acusado de 
maus-tratos

Pág. A4

Jucesp vem registrando alta na abertura de empresas 
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Rio Preto registra alta de 46% na 
abertura de empresas em setembro
Rio Preto voltou a apre-

sentar crescimento no núme-
ro de empresas abertas em 
setembro. Segundo dados da 
Jucesp (Junta Comercial do 
Estado de São Paulo) foram 
409 empresas constituídas, 
enquanto 170 foram encerra-
das. O número representa um 
saldo positivo de 239 novos 
negócios na cidade, aumento 
de 46,6% em comparação a 
agosto.

O desempenho em setem-
bro deste ano superou até 
mesmo os números do mesmo 
período no ano passado. Em 
2019, o município registrou a 
abertura de 413 novos CNPJ’s, 
sendo que 183 foram encerra-
dos, resultando em um saldo 
positivo de 230 constituições.

No total acumulado de 
2020, Rio Preto conta 2.934 

empresas abertas e 1.385 
encerramentos, com um saldo 
positivo de 1.549 novos ne-
gócios. O mês de julho segue 
com o melhor desempenho 
no ano, quando teve um sal-
do 388 novas empresas. No 
entanto, os número seguem 
abaixo dos encontrados em 
2019, quando a cidade teve 
4.282 empresas criadas e 
2.494 encerramentos, totali-
zando 1.788 novos negócios.

No Estado de São Paulo 
foi registrado um novo recorde 
de abertura de empresas. O 
apurado no mês de setembro 
foi de 23.205 novos cadastros 
de pessoas jurídicas, soman-
do-se os números dos 645 
municípios paulistas. Esta é a 
maior marca alcançada des-
de 1998, ano em que foram 
iniciados os levantamentos 
da Jucesp.

“Este resultado aponta que 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Calor deve continuar acima dos 40 graus esta semana

Arnaldo Mussi comemora 
que a piscina do condomí-
nio onde mora no bairro Re-
dentora foi reaberta depois 
de sete meses fechada. 
“Sábado reabriu a área de 
lazer do condomínio, estou 
usando a piscina todo dia”, 
afirma. 

Janaína PEREIRA

Jucesp registra bom 
desempenho de
Rio Preto na 
abertura de 
empresas

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS

Apostadores fazem planos 
com R$ 100 mi da Mega Sena 

Acumulada há nove concur-
sos, a Mega Sena pagará nesta 
quarta-feira o prêmio de R$ 100 
milhões, caso algum apostador 
acerte as seis dezenas sozinho. 
E quem sonha em ganhar uma 
bolada dessa faz planos. 

“Primeiro de tudo acho que 
eu trocaria de carro e também de 
casa, e ajudaria meus familiares 
que estivessem precisando,” 
afirma o consultor de negócios, 
Emanuel Cervan. 

O porteiro Agoberto Gracia-
no fala que iria curtir muito se 
ganhasse o prêmio. “Se eu ga-
nhasse 100 milhões, primeira-
mente iria ajudar minha família, 
amigos e claro curtir muito em 
viagens pelo mundo”, brinca. 

Já a técnica em enfermagem 
Cristiane da Silva diz que com 
o prêmio compraria um aparta-
mento. “É meu sonho e ainda 
mobiliar ele todo “, afirma. 

A aposta da Mega Sena cus-
ta R$ 4,50 para seis números e 
podem ser feitas até às 19h da 
quarta-feira em qualquer casa 

lotérica. O sorteio ocorre às 20h 
horário de Brasília.  

O dono de uma casa lotérica 
na região central de Rio Preto, 
Ricardo Rossetto disse que 
o prêmio de R$ 100 milhões 
acumulado deve melhorar o 
movimento de apostadores entre 
hoje e amanhã. 

“Pelo volume do prêmio, 
não registramos tantas apostas 
no dia de hoje (segunda-feira). 
Acredito que seja pela falta de 
recursos mesmo das pessoas em 
meio essa pandemia,” afirma. 

Rossetto declara que por 
ser na área central da cidade, 
os clientes são mais idosos que 
geralmente gostam de apostar e 
por conta da pandemia não tem 
saído de casa, e que os jovens 
não gostam muito de apostar. 

Quanto mais números mar-
car, maior o preço da aposta e 
maiores as chances de faturar o 
prêmio mais cobiçado do país. 
Outra opção são os bolões que 
permitem ao apostador fazer 
apostas em grupo e excelentes 
alternativas para aumentar as 
chances de ganhar.  

Janaína PEREIRA

ONDA QUENTE

Com temperaturas acima 
dos 40 graus muitas pes-
soas têm se virado como 
podem para se aliviar. Pisci-
nas, refrescos, água gelada. 
Vale tudo para conseguir 
amenizar o calor extremo 
de Rio Preto, que nesta 
semana deve continuar na 
casa dos 40 graus.

Para se refrescar do ca-
lor, Gabriel Tavares gosta 
de tomar algo gelado. “Eu 
tenho ido a sorveteria pra 
me refrescar, tomar sorvete 
ou então açaí,” conta. 

Também há quem encon-
tre uma forma de ganhar 
uma graninha com as altas 
temperaturas. O vendedor 
ambulante José Caldeira 
é um deles. Todos os dias 
está no semáforo próximo 
ao viaduto da Avenida Bady 
Bassitt e comemora o calor 
por conta do aumento das 
vendas. “Estou vendendo 
bem, uma garrafa de água 
custa R$ 3 ou duas por R$ 
5,” conta.  

Segundo Caldeira, num 
dia normal ele vende cer-
ca de 80 garrafinhas. Nos 
últimos dias, com o calor 
exorbitante chegou a vender 
mais de cem unidades. 

De acordo com o Centro 
de Previsão de Tempo e Es-
tudos Climáticos (CPTEC), 

seguimos no caminho certo 
para a retomada econômica do 
estado. Estamos trabalhando 
para estimular novos empresá-
rios e a economia. Nosso maior 
objetivo é gerar emprego e ren-
da, além de facilitar a abertura 
de novos negócios”, destacou 
a Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, Patrícia Ellen.

A Jucesp também regis-
trou o menor número de en-
cerramentos de empresas 
nos últimos dois meses, com 
9.859 baixas. Com isso, o 
estado contabiliza o maior 
saldo líquido anual: 13.346 
novos CNPJ’s. Comparado ao 
mês anterior, o saldo é 14,9% 
maior, com 11.614 cadastros 
encerrados. O aumento chega 
a 29% na comparação com 
setembro de 2019, quando 
foram abertas 10,3 mil em-
presas.

Cláudio LAHOS

JUCESP

SORTEIO AMANHÃ

EDUCAÇÃO Rede estadual começa receber 
hoje matrículas para 2021

As matriculas para o ano 
escolar de 2021 da Rede 
Estadual de Ensino devem ser 
feitas entre 6 e 16 de outubro 
- tanto para alunos da própria 
rede estadual quanto para 
alunos provenientes da rede 
municipal ou privada.

Segundo Rossieli Soares, 
secretário Estadual de Edu-
cação, que a matricula deve 
ser feito preferencialmente de 
forma digital por meio dos ca-

nais disponibilizados pelo apli-
cativo Minha Escola SP ou pela 
plataforma Secretaria Escolar 
Digital (SED). Ele salienta que 
esta modalidade vem sendo 
utilizada deste ao ano passado. 
A manifestação por parte dos 
pais ou responsáveis deve ser 
feita até o dia 16 de outubro.

Escolha Opcional – no 
momento na manifestação os 
pais ou responsáveis poderão 
também fazer a opção de es-
colher quatro modalidades adi-

cionais. Nas Escolas Integrais, 
Rossieli salienta 247 novas 
escolas em 2020 optaram e 
ser escolas em tempo integral 
totalizando 660 unidades em 
todo o Estado. E as escolas que 
ainda tenham interesse de se 
enquadrar nesta modalidade 
têm até dia 15 de outubro para 
se manifestar junto a Secreta-
ria de Educação;

Já o sistema Novatec traz 
por meio da parceria com o 
Centro Paula Souza  cursos ali-
nhados com os interesses dos 

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) 
a previsão é que o calor 
continue nos próximos dias. 

A partir desta terça-feira 
06, até a quinta-feira 08, os 
termômetros podem marcar 
41°C e não há previsões de 
chuvas.

A Defesa Civil emitiu um 
alerta recentemente infor-
mando sobre a elevação das 
temperaturas e calor inten-
so em todo Estado de São 
Paulo, com umidade relativa 
do ar abaixo de 15%. 

Piscinas - O fotógrafo 

Caldeira comemora aumento das vendas de água em semáforo da cidade

jovens da região. Inicialmente 
Rio Preto não tem nenhuma 
Instituição de Ensino está mi-
nistrando cursos no Novatec. 

Já os alunos concluintes 
do 3º ano ensino Médio que 
quiserem fazer o 4º ano deve-
rão fazer a manifestação inicial 
agora entre hoje e o dia 18 de 
outubro.

Ainda opção para o sistema 
Centro de Estudo de Línguas 
para os alunos a partir do 7º 
ano do Ensino Fundamental da 
rede pública.Rossieli Soares, secretário Estadual de Educação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
06 de outubro de 2020

Fugindo da covid-19
O candidato a prefeito Marco Rillo (PSOL, foto) informou 

que não pretende fazer campanha de rua para evitar conta-
minação pela covid-19, da sua equipe e também das pessoas 
que se aproximarem para cumprimentá-lo. “Se a pessoa 
cumprimentar, eu não vou negar dar a mão”, justifica. Para 
evitar certo constrangimento e possível contaminação pelo 
vírus, portanto, o candidato diz que optou pelas reuniões com 
grupos de trabalhadores nas empresas. As reuniões, segundo 
ele, geralmente contam com cerca de 50 pessoas, sempre 
adotando as medidas de segurança, como distanciamento 
social, máscaras e o uso de álcool gel. Em relação ao tempo 
no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, Rillo diz 
que o PSOL só tem 16 segundos, que serão usados para 
chamar a atenção do eleitor, a fim de acompanhar a divul-
gação do plano de governo na rede social, como Facebook, 
Instagram e WhatsApp.

Amadora
Candidato a prefeito 

mal-intencionado disparou 
pesquisa fake no último 
fim de semana, na rede 
social, com o intuito de in-
duzir o eleitorado ao erro. A 
sondagem, sem nenhuma 
identificação, é tão absurda 
que não precisa ser expert 
em política para saber que 
não passa de informação 
falsa. É difícil identificar o 
autor da façanha, porém, 
dá para perceber que ela foi 
elaborada de forma amado-
ra, como se o interessado 
estivesse tentando usar o 
meio sórdido para forçar o 
segundo turno. A desfaçatez 
empobrece a democracia…

Fora de cogitação
Depois de se recuperar da covid-19, o presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu ontem com o 
presidente Jair Bolsonaro e o relator do Orçamento, senador 
Márcio Bittar (MDB-AC), em café da manhã no Palácio do 
Alvorada. Eles conversaram sobre o Orçamento de 2021, que 
deve contar com um déficit substancial nas contas públicas 
por causa da pandemia do coronavírus. “A nossa prioridade é 
resolver a situação fiscal do nosso país”, declarou. “Só assim 
será possível encontrar a solução para garantir recursos para 
programas sociais e mais investimentos sem romper o teto 
de gastos públicos. Esse cuidado é fundamental para manter 
as despesas públicas sob controle.” Agora, o governo quer 
empurrar mais essa conta para o povo pagar, portanto, cortar 
despesas nos três Poderes está fora de cogitação.

Correção
Se existe um detalhe 

inadmissível na divulgação de 
qualquer informação é publi-
car o nome do personagem 
errado. Foi isso que acon-
teceu recentemente nesta 
coluna, que informou a vinda 
da deputada Carla Zambelli 
(PSL) à cidade para se reunir 
com o candidato a prefeito 
Paulo Bassan (PRTB). Por um 
lapso involuntário, o nome 
da parlamentar saiu como 
‘Cláudia’ Zambelli. Sem ro-
deio, portanto, está feita 
a correção. A parlamentar 
Carla estará nos dias 14 e 
15 de outubro em Rio Preto 
para declarar apoio ao bolso-
narista Bassan.

Contra
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, diz ser contra 
pesquisa falsa apontando 
que determinado candidato 
está bem nas pesquisas de 
intenção de voto. “Se a pes-
quisa for repassada fora do 
que determina a legislação 
eleitoral, o Ministério Público 
Eleitoral precisa ser acio-
nado para combater isso”, 
diz. Feliciano informou que 
o candidato do seu partido, 
Rogério Vinicius, já divulgou 
mais de 50 vídeos na inter-
net e até as eleições pre-
tende chegar aos 100. “Os 
vídeos mostram o plano de 
governo e não é só crítica”, 
explica.

Afastado
Com suspeita de ter sido 

infectado pelo coronavírus, 
o candidato a prefeito Filipe 
Marchesoni (Novo) vai ficar 
afastado das atividades pre-
senciais de campanha até 
o próximo fim de semana, 
aguardando o resultado do 
exame para saber se atestou 
positivo, ou não, para co-
vid-19. Os sintomas caracte-
rísticos da doença, segundo 
o candidato, surgiram no 
último domingo. Enquanto 
isso, Marchesoni informou 
que vai manter sua agenda 
política no sistema online, 
inclusive, por precaução, o 
comitê de campanha tam-
bém foi fechado.

Proposta
Adilson Feliciano revelou 

ainda que o ex-prefeito Val-
domiro Lopes (PSB), antes 
de chancelar a coligação 
com o PSL, do candidato 
Marco Casale (PSL), pro-
curou Rogério Vinicius para 
fazer um acordo. “Eu não 
aceitei o acordo oferecido 
pelo próprio Valdomiro ao 
Rogério”, contou, acrescen-
tando que já tinha como 
pré-candidata a vice Valquí-
ria Faganelli (DC). Feliciano, 
inclusive, criticou a coligação 
PSL/PSB: “É um acordo 
entre uma pseuda direita, 
com uma pseuda esquerda”. 
O DC, do morubixaba José 
Eymael, é de direita!

Emboscada
Mesmo com o alto índice 

de contaminação pelo novo 
coronavírus, os candidatos 
a prefeito a vereadores con-
tinuam focados nas feiras 
livres com o objetivo de man-
ter contato direto com o elei-
torado. O diabo é que o vírus, 
parasita implacável, quer 
mesmo encontrar hospedei-
ros para sobreviver. O núme-
ro de políticos contaminados 
mostra que é importante 
manter o distanciamento 
social. Mas os candidatos, 
em plena campanha, não 
conseguem ficar longe do 
povo. É um amor platônico! 
Eleitor consciente… foge da 
emboscada!

Empresários começam 
sabatinar candidatos

A Acirp (Associação Co-
mercial e Empresarial de 
São José do Rio Preto) fará 
todas as segundas-feiras 
durante suas reuniões de 
diretoria uma sabatina com 
os candidatos a prefeito de 
Rio Preto. 

Nesta segunda (5) os 
dois candidatos que par-
ticiparam da sabatina são 
Carlos Alexandre do PC do 
B e Celi Regina do PT, eles 
responderem de forma indi-
vidual e em horários separa-
do, perguntas dos diretores 
da entidade. 

A Acirp se adequou para 
receber os candidatos, com 
atenção às normas sanitá-
rias, evitando qualquer tipo 
de aglomeração, mantendo 
o distanciamento correto e 
solicitando aos presentes o 
uso de máscaras e aferição 
de temperatura. 

Propostas - Todos os 
candidatos receberão a edi-
ção revisada do manual 
“Bandeiras de Desenvolvi-
mento – Propostas da Acirp 
para um plano de governo”, 
como sugestão para polí-
ticas efetivas e concretas 
dentro da gestão do candi-

dato eleito.
 Online – Os diretores 

da entidade que não pude-
rem comparecer a sabatina 
que vai acontecer durante a 
reunião de diretoria poderão 
participar online. 

Independentes – um 
grupo de cerca de 150 em-
presários de Rio Preto que 
se aglutinam em um grupo 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

DIA DO SERVIDOR

Prefeitura antecipa ponto 
facultativo e emenda feriado

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) decretou ponto 
facultativo em todas as 
repartições públicas no 
próximo dia 30 de ou-
tubro transferindo para 
esta data a folga definida 
pela Lei Complementar nº 
05/90 que diz respeito à 
comemoração do “Dia do 
Servidor Público” – Dia 28 
de outubro.

Com a antecipação 
ponto facultativo para dia 
30 um sexta-feira os ser-
vidores terão quatro dia 
de descanso, já que na 
segunda-feira dia 02 de 
novembro é feriado de 
Finados.

Lembrando que os ser-
viços considerados essen-
ciais ou de interesse públi-
co continuam trabalhando 
dentro da sua normalidade.

Caberá a cada um dos 
secretários municipais ve-
rificar a necessidade de 
expedir o ato normativo 
necessário para disciplinar 
à manutenção dos serviços 
essenciais e eventuais ser-
viços de interesse público.

Da REDAÇÃO

TSE orienta sobre protocolos de segurança durante votação

Para as Eleições Munici-
pais de novembro, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ins-
tituiu protocolos sanitários 
a fim de proteger eleitores, 
candidatos, agentes da Justi-
ça Eleitoral e demais profissio-
nais que atuarão no pleito. E, 
para informar sobre as ações 
do Tribunal nesse sentido, pre-
vendo a garantia da proteção 
de todos durante a votação, 
principalmente em razão da 
pandemia de Covid-19, foi 
lançada a campanha “Vote 
com Segurança”.

A iniciativa do TSE busca 
esclarecer e orientar todos 
os participantes do processo 
eleitoral sobre como será a 
votação nas Eleições 2020. 
No material que foi distribu-
ído a emissoras de todo o 
país, o médico Roberto Kalil, 
que gratuitamente cedeu sua 
imagem, repassa informações 
sobre os principais cuidados a 
serem tomados para uma vo-
tação segura. Todas as regras 
foram estipuladas no Plano de 
Segurança Sanitária, elabora-

do por médicos dos hospitais 
Albert Einstein, Sírio Libanês 
e Fiocruz.

Uma série de vídeos e spots 
produzidos pelo Tribunal traz 
dicas sobre o passo a passo da 
votação, cuidados e lembretes 
que devem ser tomados antes 
de sair de casa, bem como 
todas as informações sobre os 
dias e horários das eleições.

nas mais de 401 mil seções 
eleitorais espalhadas pelo país.

Conforme o Plano de Se-
gurança Sanitária para as 
Eleições Municipais de 2020, 
todas as seções eleitorais te-
rão álcool em gel para limpeza 
das mãos dos eleitores antes 
e depois da votação, e os me-
sários receberão máscaras, 
face shield (protetor facial) e 
álcool em gel para proteção 
individual. Cartazes serão afi-
xados com os procedimentos 
a serem adotados por todos. 
Os materiais foram doados ao 
TSE por importantes empresas 
e entidades brasileiras, evi-
tando custo ao poder público 
num momento em que o foco 
é combater a pandemia.

A principal mensagem da 
Justiça Eleitoral é a de que o 
eleitor – assim como os mesá-
rios e demais colaboradores – 
permaneça de máscara desde 
o momento em que sair de 
casa, evitando contato físico 
com outras pessoas e cumpra 
o dever cívico da forma mais 
ágil possível, sem permanecer 
por tempo desnecessário nos 
locais de votação.

Da REDAÇÃO

Vote com Segurança - Para 
realizar a campanha, motivada 
pela pandemia de Covid-19, o 
TSE ouviu alguns dos maiores 
especialistas médicos, infec-
tologistas e biólogos do país 
e estabeleceu um Plano de 
Segurança Sanitária. A preo-
cupação da Justiça Eleitoral é 
evitar aglomerações e a disse-
minação do novo coronavírus 

Divulgação

CAMPANHA

ELEIÇÕES 2020

Campanha Vote com Segurança foi lançada

formado em um aplicativo de 
mensagens e trocam ideias 
e fazem discussões sobre 
o que está acontecendo na 
cidade vão promover algu-
mas lives também com os 
prefeituráveis. O evento está 
sendo organizado e convoca-
do pelo empresário Denílson 
Marzocchi.

O primeiro candidato a 
prefeito a participar foi Pau-

Entidades como Acirp e grupos de empresários iniciam sabatinas com prefeituráveis

lo Bassan do PRTB nesta 
segunda (5), nesta terça-
-feira (6) é a vez de Rogério 
Vinicius do DC (Democracia 
Cristã). Outros três candida-
tos participam na semana 
que vem dias 13, 14 e 15 de 
outubro, sendo respectiva-
mente: Filipe Marchesoni do 
Novo, Marco Casale do PSL 
e Carlos Arnaldo da coligação 
“Rio Preto Pode Mais”.

Cláudio LAHOS

Divulgação

Prefeitura de Rio Preto 
antecipa ponto facultativo 
do Dia do Servidor
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AILTON DO CARMO MARQUES, faleceu 
aos 75 anos de idade. Era solteiro. Foi se-
pultado no dia 04/10/2020, às 16:30, saindo 
seu féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

APARECIDA CARMEN SANCHES, fale-
ceu aos 73 anos de idade. Era divorciada do 
Sr. Durval Pacheco da Silva e deixa os fi lhos 
Vanilda Aparecida, Valmir Onivaldo, Vania 
Rosangela e Vanilda Márcia. Foi sepultada no 
dia 04/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

GERALDO MORALES, faleceu aos 
90 anos de idade. Era divorciado da Sra. 
Carmen da Silva. Foi sepultado no dia 
04/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério da 
Ressurreição.

JOÃO APARECIDO DE MENDONÇA, 
faleceu aos 66 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Lucia Helena Vitorino Mendonça 
e deixa os fi lhos Júlio Cesar, Heloiza Helena e 
João Paulo. Foi sepultado no dia 04/10/2020, 
às 16:30, saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever para o cemitério São João Batista.

MARIA VERSSUTTI DE SOUZA, faleceu 
aos 91 anos de idade. Era viúva do Sr. Valdi-
vino Ferreira de Souza e deixa os fi lhos Pedro 
Luiz e Luiz Claudio (falecido). Foi sepultada 
no dia 04/10/2020, às 12:00, saindo seu 

  FALECIMENTOS

féretro do velório municipal de Tanabi para 
o mesmo cemitério.

NARCISA CASTILHO, faleceu aos 91 
anos de idade. Era solteira e deixa os fi lhos 
Antonio, Aparecida e Elisabete (falecida). 
Foi sepultada no dia 04/10/2020, às 14:30, 
saindo seu féretro do velório Parque Jardim 
da Paz para o mesmo cemitério.

ROSA ROSSI BOZUQUI, faleceu aos 77 
anos de idade. Era solteira. Foi sepultada 
no dia 04/10/2020, às 08:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

VALDIR PEDRO DA SILVA, faleceu aos 
68 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Aparecida João Batista da Silva e deixa os 
fi lhos Mara Regina e Valdir Junior. Foi sepul-
tado no dia 04/10/2020, às 15:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

NELSON MASQUETTO, faleceu aos 65 
anos de idade. Era casado e deixa os Antonio 
e Marcos. Foi sepultado, saindo seu féretro 
do velório da Ressurreição para o cemitério 
São João Batista.

MARIA JOSÉ COSTA BILO, faleceu aos 
81 anos de idade. Era solteira e não deixa 
fi lhos. Foi sepultada, saindo seu féretro do 
velório municipal de Mirassol para o mesmo 
cemitério.

TOLERÂNCIA ZERO

MP estuda acionar criminalmente 
pessoas aglomeradas e sem máscaras

As pessoas autuadas por 
aglomeração na noite de 
sexta-feira (2), em frente a 
um bar, em Rio Preto, podem 
ser processadas com base 
no artigo 268 do Código 
Penal, que prevê crime de 
infração de medida sanitária 
preventiva.

“Se a pessoa estiver fa-
zendo aglomeração e ainda 
se recusar a usar máscara 
é passível de processo. Os 
estabelecimentos comerciais 
serão analisados por mim 
e, caso seja estejam des-
cumprindo as regras, iremos 
adotar as medidas cabíveis 
para impedi-los. No caso de 
pessoa física, quando for en-
caminhado para o MP serão 
analisadas pela Promotoria 
Criminal”, explicou o promotor 
Sérgio Clementino.

Caso sejam condenadas, 
as pessoas autuadas pela Vigi-
lância poderão pegar pena de 
detenção de um a 12 meses. 
Até o final da manhã desta 
segunda-feira (5), o promotor 
não havia recebido as denún-
cias da Vigilância Sanitária.

Cada cliente autuado está 
sujeito a multa, no valor de um 
salário mínimo (R$ 1.045), 
por descumprimento das nor-
mas da Vigilância Sanitária.

“Acredito que a longo prazo 
esse tipo de ação possa servir 
de exemplo para desenco-
rajar estas aglomerações. 
No entanto, neste primeiro 
momento, as pessoas não 
ficaram constrangidas com 
as autuações e voltaram a se 
aglomerar logo após a saída 
da fiscalização”, comentou a 
gerente da Vigilância Sanitária, 
Miriam Wonk.

Durante o final de semana, 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br
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Fim de semana foram 69 pessoas atuadas e três estabelecimentos por aglomeração 
e falta de máscaras

Ambiental faz 1ª prisão por 
maus-tratos de animais na região

Policiais Militares do 4° Ba-
talhão da Polícia Ambiental de 
Rio Preto realizaram na última 
sexta-feira (2) a prisão de um 
homem por maus tratos a oito 
cães no município de Barretos. 
De acordo com a publicação 
do Batalhão, esta é a primeira 
prisão em flagrante por este 
delito desde a sanção da nova 
lei assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro na última terça-feira 
(29), que aumenta a punição 
para esse tipo de crime.

Segundo informações di-
vulgadas pela Polícia em suas 
redes sociais, os cães estavam 
todos amarrados a cordas curtas 
em um local cheio de fezes, sem 
água ou alimentação. O autor 
do crime foi autuado e recebeu 
voz de prisão por maus tratos 
a animais domésticos. Ele foi 

encaminhado para o Plantão 
Policial de Barretos onde ficará 
à disposição da Justiça.

Com a mudança na Lei, 
a prática de abuso e maus 
tratos a animais será punida 
com pena de reclusão de dois 
a cinco anos, além de multa e 
a proibição de guarda. Antes, a 
pena previa de três meses a um 
ano de reclusão, além de multa.

A legislação abrange ani-
mais silvestres, domésticos 
ou domesticados, nativos ou 
exóticos, incluindo cães e gatos, 
que acabam sendo os animais 
domésticos mais comuns e as 
principais vítimas desse tipo de 
crime. A nova lei cria um item 
específico para esses animais. 
Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), existem, no Brasil, 29 
milhões de domicílios com cães 
e 11 milhões, com gatos.

Vinicius LIMA

Policiais  com parte dos animais resgatados; acusado 
de maus-tratos está preso

Divulgação

BARRETOS

Disputa por clientes 
em ponto de táxi 
para na polícia

Um taxista de 70 anos 
procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto neste domingo (4) para 
denunciar que foi ameaçado 
de morte por outro colega de 
profissão.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ele contou que no dia 
anterior, sábado (3), um pas-
sageiro chegou ao ponto de 
táxi, localizado na área central 
da cidade, e foi direto a ele so-
licitando uma corrida. Momen-
to em que o outro taxista teria 
ficado alterado por “achar que 
era a vez dele levar o cliente”.

A vítima disse que o passa-
geiro já o conhecia de outras 
corridas, por isso, solicitou o 
transporte, novamente, a ele.

Entretanto, o outro taxista, 
“praticamente, obrigou o pas-
sageiro a fazer a corrida com 
ele”. A vítima, então, reclamou 
e o autor teria lhe mostrado 
uma sacola de pano, dizendo: 
“você está precisando disso 
aqui”, simulando que dentro 
tinha uma arma de fogo.

Ainda consta no registro po-
licial, que essa não é a primeira 
vez que a vítima é ameaçada, 
dizendo que “vai lhe encher de 
bala”. A vítima afirmou ainda 
que o outro taxista é bombeiro 
aposentado e “deixa claro às 
demais pessoas do ponto que 
possui arma de fogo”.

Ele foi orientado à compa-
recer ao 2° Distrito Policial para 
fazer a representação criminal, 
dentro do prazo de seis meses. 
O caso foi registrado como 
ameaça.

Tatiana PIRES

AMEAÇA

Fogo fecha BR, atinge IPA e 
destrói área de preservação

Um incêndio de grande 
proporção atingiu novamen-
te a região da antiga sede do 
IPA – Instituto Penal Agrícola 
– ontem à tarde. 

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, a ocorrência 
teve início por volta das 
17h50. 

“Já enviamos dois cami-
nhões com seis homens, e 
também pedimos apoio da 
Defesa Civil e do Semae que 
estará enviando um cami-
nhão pipa,” disse o soldado 
Correa. 

O Corpo de Bombeiros 
também solicitou apoio da 
brigada de incêndio de uma 
usina da região para ajudar 
no combate ás chamas. 

Outro incêndio de grande 
proporção também consu-
miu uma enorme área em 
Mirassol na tarde de segun-
da-feira.  De acordo com o 
Corpo de Bombeiros desde 
as 13h o incêndio na região 
da Gruta queimou cerca de 
80 hectares de áreas perma-
nentes e mais 75 hectares 
de áreas de preservação. 

A empresa Sanessol tam-
bém ajudou na ocorrência 

Janaina PEREIRA

QUEIMADAS

Após depositar R$ 5 mil 
para liberar empréstimo, 

comerciante percebe golpe

Um comerciante de 44 anos 
caiu em um golpe ao se interes-
sar por um anúncio de emprés-
timo na internet e perdeu R$ 5 
mil. A vítima procurou a Polícia 
Civil para denunciar o estelionato 
neste domingo (4).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o comerciante enviou 
uma mensagem de WhatsApp 
para o número de telefone que 
aparecia no anúncio para obter 
informações sobre um emprés-
timo no valor de R$ 80 mil. 
Conforme solicitado, ele enviou 
cópias de seus documentos 
pessoais e foi informado que o 
crédito tinha sido aprovado.

O golpista, então, afirmou 
que para que o dinheiro fosse 
liberado, a vítima teria que fa-
zer um depósito de R$ 1.250 

e passou os dados da conta. 
Após fazer a transferência, o 
comerciante foi informado que 
seu score era baixo e que seria 
necessário outros depósitos, que 
ele fez nos valores de R$ 1.3 mil 
e R$ 1 mil, além de uma taxa 
de liberação que lhe foi cobrado 
R$ 1.5 mil. Ele perdeu, ao todo, 
R$ 5.050.

A vítima só percebeu que ha-
via caído em um golpe, quando 
o estelionatário pediu mais R$ 
1.350 para liberar o emprésti-
mo. Na Central de Flagrantes, o 
comerciante manifestou o desejo 
de representar criminalmente 
contra o estelionatário caso 
seja identificado e foi orienta-
do a apresentar mídia com as 
mensagens escritas e por áudio 
trocadas com o criminoso. O 
caso será investigado pelo 5° 
Distrito Policial.

Tatiana PIRES

DE NOVO

fiscais da Vigilância, com o 
apoio da Guarda Civil Municipal 
(GCM) constataram aglome-
ração em sete locais, sendo 
cinco bares, um posto de 
combustível e uma rua, todos 
próximos ao Quinta do Golfe. 
Ao todo 15 pontos foram mo-
nitorados ao longo do final de 
semana.

No total, foram 72 autua-
ções foram feitas pelo órgão, 
entre sexta-feira e domingo 
(4), sendo 69 para pessoas 
físicas e três bares: um no 
bairro Santo Antônio por falta 
de higiene, e dois por aglo-
meração, sendo um no bairro 
Higienópolis e outro no bairro 
Floresta Parque.

De acordo com a nota da 
Prefeitura, além dos clien-
tes autuados, “várias outras 
pessoas fugiram ao avistar as 
viaturas nos locais da abor-
dagem”.

Câmera flagra homem colocando 
fogo em prateleira de hipermercado

Um homem ateou fogo em 
um fardo de papel higiênico em 
um supermercado localizado no 
Jardim Marajó, em Rio Preto. O 
caso aconteceu neste domingo 
(4).

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, regis-
trado na Central de Flagrantes 
por um representante do su-
permercado, o desconhecido, 
disfarçadamente, agachou pró-
ximo a uma prateleira e usou 
um isqueiro para incendiar o 
fardo, que estava no fundo e 

para esconder o fogo e causar 
maior destruição, colocou outro 
fardo de papel higiênico na fren-
te para que ninguém notasse.

Funcionários que percebe-
ram a ação conseguiram, rapi-
damente, conter as chamas e 
apagar o incêndio, que atingiu 
quatro fardos de papel higiêni-
co, sem causar maiores danos.

O local possui câmeras de 
segurança, que flagraram o 
momento em que o homem 
colocou fogo e as imagens se-
rão apresentadas no 4° Distrito 
Policial, que será o responsável 
pela investigação.

Tatiana PIRES

RIO PRETO

João Vitor GOLFI

com dois caminhões pipas. 
Caminhão- Em outra 

queimada a BR-153 ficou 
interditada na tarde desta 
segunda-feira.  Segundo 
o Corpo de Bombeiros um 
caminhão que transportava 
uma carga de algodão e 
trafegava sentido Icém – São 
José do Rio Preto pegou 
fogo. O Corpo de Bombeiros 
enviou até o local uma carre-
ta com 75 mil litros de água 
para conter o incêndio e um 
caminhão com 15 mil litros 
de água. Além disso, acio-
naram a Prefeitura de Icém 
para ajudar na ocorrência. 

Divulgação
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Vamos conhecer a 
história de um movimento 
que pode salvar sua vida

Outubro Rosa é um movimento internacional 
de conscientização para o controle do câncer 
de mama, criado no início da década de 1990 
pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. No 
Brasil, a comemoração foi instituída pela Lei nº 
13.733/2018.

O movimento popular internacionalmente conhe-
cido como Outubro Rosa é comemorado em todo 
o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer 
de mama e estimula a participação da população, 
empresas e entidades. Este movimento começou 
nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham 
ações isoladas referente ao câncer de mama e ou 
mamografia no mês de outubro, posteriormente 
com a aprovação do Congresso Americano o mês 
de Outubro se tornou o mês nacional (americano) 
de prevenção do câncer de mama. 

   A história do Outubro Rosa remonta à última 
década do século 20, quando o laço cor-de-rosa, 
foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the 
Cure e distribuído aos participantes da primeira Cor-
rida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990 
e, desde então, promovida anualmente na cidade 

   Em 1997, entidades das cidades de Yuba e 
Lodi nos Estados Unidos, começaram efetivamente 
a comemorar e fomentar ações voltadas a pre-
venção do câncer de mama, denominando como 
Outubro Rosa. Todas ações eram e são até hoje 
direcionadas a conscientização da prevenção pelo 
diagnóstico precoce. Para sensibilizar a população 
inicialmente as cidades se enfeitavam com os laços 
rosas, principalmente nos locais públicos, depois 
surgiram outras ações como corridas, desfile de 
modas com sobreviventes (de câncer de mama), 
partidas de boliche e etc.

   A ação de iluminar de rosa monumentos, 
prédios públicos, pontes, teatros e etc., surgiu 
posteriormente, e não há uma informação oficial, 
de como, quando e onde foi efetuada a primeira 
iluminação. O importante é que foi uma forma prá-
tica para que o Outubro Rosa tivesse uma expansão 
cada vez mais abrangente para a população e que, 
principalmente, pudesse ser replicada em qualquer 
lugar, bastando apenas adequar a iluminação já 
existente.

  A popularidade do Outubro Rosa alcançou o 
mundo de forma bonita, elegante e feminina, mo-
tivando e unindo diversos povos em torno de tão 
nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa as-
suma importante papel, pois tornou-se uma leitura 
visual, compreendida em qualquer lugar no mundo 

   A primeira iniciativa vista no Brasil em relação 
ao Outubro Rosa, foi a iluminação em rosa do mo-
numento Mausoléu do Soldado Constitucionalista 
(mais conhecido como o Obelisco do Ibirapuera), 
situado em São Paulo-SP. No dia 02 de outubro 
de 2002 quando foi comemorado os 70 Anos do 
Encerramento da Revolução, o monumento ficou 
iluminado de rosa “num período efêmero”

   Essa iniciativa foi de um grupo de mulheres 
simpatizantes com a causa do câncer de mama, 
que com o apoio de uma conceituada empresa 
europeia de cosméticos iluminaram de rosa o 
Obelisco do Ibirapuera em alusão ao Outubro Rosa.

Cuidar de s eu corpo é um ato de maior amor, 
o próprio!

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e se-
xóloga em formação e palestrante em vendas. 
Gestora comercial, sensual coach, empresária 
do mercado erótico, criadora do projeto SAT 
(Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclu-
são, projeto CEL (Coragem e Empoderamento 
e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

Divulgação

OUTUBRO ROSA 

LEVE SEU FILHO

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto dá inicio nesta 
segunda-feira (5) a vacinação 
de crianças de 1 a 5 anos 
contra a Poliomielite que pro-
tege contra a paralisia infantil 
– a campanha do Ministério 
da Saúde seguirá até o dia 
30 de outubro.

No mesmo período, o Mi-
nistério promove a Campanha 
de multivacinação, convocan-
do crianças e adolescentes 
menores de 15 anos para atu-
alização da carteira vacinal.

As salas de vacinação 
funcionam de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h30. 
Espalhados em 22 UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde), 
UBSFs (Unidades Básicas 
de Saúde da Família) e sete 
unidades escolares. Para ser 
vacinado, basta apresentar 
documento de identidade e 
carteirinha de vacinação. Os 
locais das salas de vacinas 
podem ser consultados por 
este link: www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacinas.

Todas as crianças da faixa 
etária de 1 a menores de 
5 anos devem ser vacina-
das, mesmo com a carteira 
de vacinação em dia. Já as 
crianças e adolescentes com 
idade entre 6 a 15 anos de-
vem aproveitar o período para 
colocar as vacinas em dia. “As 
coberturas de crianças sem-
pre foram excelentes em Rio 
Preto, mas vêm caindo nos 
últimos meses, principalmen-
te as doses de reforço aos 15 
meses. Para os adolescentes, 
a procura caiu ainda mais”, 
salienta gerente de Imuniza-

Vacina contra pólio deve 
atingir 19,1 mil crianças

ção, Michela Barcelos.
A assistente social Moni-

que Bolzon levou o pequeno 
Valentin Cheis Bolzon, de um 
ano e três meses para vacinar 
neste primeiro dia. “Como 
mãe acho de extrema impor-
tância a carteira de vacina do 
bebê estar completa. Não tive 
nenhum problema em procu-
rar o postinho e sempre fui 
muito bem atendida pelo pro-
fissionais de lá”, comentou.

Estimativa - A estimativa 
é de que 19.149 crianças 
recebam a dose da campanha 
da pólio, em Rio Preto. A meta 
do Ministério da Saúde é de 
95% de cobertura vacinal. 
Para a multivacinação, não há 
estimativa nem meta.

Vacinas - Para crianças de 
até seis anos de idade: BCG, 

Hepatite B, Pentavalente, 
Polio inativada e Polio oral, 
Rotavírus, Pneumovalente 10, 
Meningocócica C, Febre Ama-
rela, Tríplice Viral, Tetra Viral, 
Varicela, DTP e Hepatite A.-- 
Para crianças a partir dos sete 
anos de idade e adolescentes: 
Hepatite B, Febre Amarela, 
Tríplice Viral, Difteria e térano 
– adulto, dTpa, Meningocócica 
ACWY, HPV quadrivalente.

Sarampo - A campanha de 
vacinação contra o sarampo, 
iniciada no dia 15 de julho, 
segue até o dia 30 de outubro. 
Devem ser vacinadas pessoas 
na faixa etária de 30 a 49 
anos, independentemente 
de  quantas doses já tiverem 
recebido. Em Rio Preto, a 

campanha teve, até agora, 
a adesão de 10.687 adultos 
dessa faixa etária. A cobertura 
da campanha está em 8,22%. 
Para a população de 6 meses 
a 29 anos, a recomendação é 
de duas doses da vacina.

Jaguaré - Depois de ter o 
quadro de energia furtado na 
madrugada da última sexta-
-feira (2), a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro Jaguaré 
voltou a realizar os atendimen-
tos nesta segunda-feira (5). 
De acordo com a Secretaria 
de Saúde, um boletim de ocor-
rência foi registrado. Durante 
o mês de setembro a fiação 
do local já havia sido furtada 
duas vezes durante o mês de 
setembro.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Vacinação começa e segue até dia 30 de outubro em 
Rio Preto

Divulgação

SE AGENDOU, LEVE
Bairros recebem serviço de castração agendado hoje

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Diretoria do Bem-
-Estar Animal (Dibea), inicia a 
segunda etapa da castração 
em massa na nesta terça-fei-
ra, 6 de outubro. A previsão é 
de que 1,2 mil animais sejam 

Vinicius LIMA

Cláudio LAHOS

As castrações e o processo 
pós-operatório serão feitos no 
Pinheirinho, pela Clínica Vete-
rinária Ricardo, que venceu o 
processo licitatório realizado 
em novembro de 2019 e é 
referência na atuação com 
castramóvel.

As castrações serão feitas 
por horário agendado. As fa-
mílias já estão sendo avisadas 
pela equipe da Dibea. Caso 
haja dúvidas quanto ao horário 
ou sobre a castração, o muní-
cipe cadastrado pode ligar nos 
telefones (17) 99602-1457 ou 
(17) 99615-8831.

A ação faz parte do plano de 
proteção e bem-estar animal 
proposta pela Administração 
Municipal no plano de metas, 
assim como no desenvolvimen-
to das diretrizes propostas pela 
Diretoria de Bem-Estar Animal, 
no Plano Plurianual da Saúde 
(2018-2021). O investimento 
para a castração em massa é 
de R$ 638 mil, com recursos 
do município.

Para realizar a castração 

As coberturas 
de crianças 

sempre foram 
excelentes em 
Rio Preto, mas 
vêm caindo nos 
últimos meses, 
principalmente 

as doses de 
reforço aos 15 

meses

“

”

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto atualizou 
os dados de Covid-19 no mu-
nicípio nesta segunda-feira (5). 
Foram três óbitos confirmados, 
chegando a 622 mortes pela 
doença. A taxa de letalidade 
é de 2,6%.

Durante o fim de semana, 
foram 465 pacientes recupera-
dos do coronavírus. Com isso, 
a cidade atingiu a marca de 
20.416 curados, o equivalente 
a 88% dos casos. O coeficiente 
de incidência, entretanto, su-
biu para 5.020 casos a cada 
100 mil habitantes.

Nesta segunda-feira (5), 

foram 63 novos casos regis-
trados, sendo que todos foram 
por teste RT-PCR (infecção 
recente). No total, são 23.128 
casos de Covid-19 desde o iní-
cio da pandemia. Rio Preto até 
o momento contabiliza 91.107 
notificações de pacientes com 
estado gripal e 80.820 testes 
realizados, com 57.692 tendo 
o resultado negativo.

Com relação às internações 
por síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), houve uma 
queda em comparação com 
sexta-feira (2), saindo de 323 
pacientes internados para 309. 
Destes, 127 estão na UTI e 182 
enfermaria. No acumulado, são 
2.461 casos de SRAG.

em massa, a Diretoria do 
Bem-Estar Animal organizou 
uma lista de cadastros no mês 
de julho para os interessados 
residentes das áreas escolhi-
das. Foram 2.883 cadastros 
recebidos.

Primeira etapa - A primeira 
etapa da castração em massa 
- destinada a cães e gatos de 
famílias que vivem nas áreas 
de abrangência do Nova Es-
perança e Santo Antônio - foi 
realizada nos dias 8 a 13 de 
setembro, com 1.006 animais 
castrados, sendo 665 cães e 
341 gatos. A ação contabilizou 
194 faltas, ou seja, 19,2% dos 
animais cadastrados não foram 
castrados porque os responsá-
veis não compareceram no dia 
agendado.

Serviço:
Local: Pinheirinho
Endereço: Rua Beatriz da 

Conceição, 406 – Solo Sa-
grado

Data: de 6 a 11 de outubro

EM RIO PRETO
Mortes por Covid chegam a 622

Vinicius LIMA

Mortes por Covid em Rio Preto chegam a 622

Divulgação

castrados durante os cinco 
dias de ação, que termina no 
domingo, 11 de outubro.

Nesta etapa, a castração 
será destinada aos cães e ga-
tos de famílias que vivem nas 
regiões do Pinheirinho e Cidade 
da Criança.
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Roberto
 Toledo

VEREADOR QUE BUSCA  REELEIÇÃO NÃO PRECISA PROMETER NADA, APENAS 
MOSTRAR O QUE FEZ! Sorria, beba muita água e seja feliz! OREMOS. Abner Tavares 

da Silva precisa das nossas 
orações. Está internado na 
UTI da Benefi cência Portu-
guesa. 

ISSO É  UMA VERGONHA. 
Criador deste bordão, o jor-
nalista Boris Casoy, acaba 
de ser demitido da Rede TV, 
onde era âncora do jornal da 
noite. 

POSSO PERGUNTAR? Se 
estamos com temperatura 
beirando os 44 graus e o ví-
rus Corona não suporta mais 
do que 34, não é o caso de 
admitir que Deus está escre-
vendo certo por linhas tortas? 
Conclusão: As trombetas es-
tão tocando e os surdos não 
estão ouvindo

DE OLHO no estado do 
Mato Grosso, os advogados 
Clovis Moura e Carlos Ra-
niero estão abrindo uma fi lial 
do escritório de advocacia na 
cidade de Água Boa.  Com 
pouco mais de 25 mil habi-
tantes, a cidade se destaca 
na região noroeste do Mato 
Grosso conhecida como Vale 
do Araguaia.

A ACIRP, começou a rece-
ber ontem a noite, durante 
sua reunião semanal, os 
candidatos a prefeitura de 
Rio Preto.  Os dois primeiros 
foram, Carlos Alexandre (PC-
doB) e Celi Regina (PT) que 
responderam, individualmen-
te e em horários separados, 
perguntas dos diretores da 
entidade. Em discussão as 
propostas da entidade para 
um plano de governo. 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Curtindo o Nordeste 
O empresário Walter Crestani, 
embarca na manhã de hoje, 
para o nordeste, onde passará 
uma semana de férias, ao lado 
de seu novo amor. Juntos irão 
desfrutar das belezas naturais 
desta região, que é um dos 
destinos mais concorridos do 
Brasil. 

Fique por Dentro
Kar ina Souza,  da C l ín ica 
Estética, explica como é feita 
a depilação a laser. A máquina 
gera um raio laser usando 
cristais de diodo emitido por 
cerca de 400 milésimos de 
segundo, o raio esquenta a 
melanina que da pigmentação 
ao pelo a cerca de 70º C. A 
melanina no pelo absorve o 
calor e o leva até a base do 
folículo piloso, a papila, onde 
ele é gerado. Queimado, o bulbo 
(células- tronco da região) deixa 
de fabricar o pelo. Ele só cairá 
em 15 dias, com a cicatrização. 
Embora seja comum o termo 
“depilação definitiva”, o correto 
é “depilação progressiva”: a 
duração varia de pessoa a 
pessoa. Mais detalhes com 
Karina pelo celular 17 – 99181-
4336.

Cristo Redentor
O Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, ex-bispo de Rio 
Preto, proibiu a gravação da cantora Anitta, no Cristo Redentor. 
Para quem não sabe, o monumento pertence à Arquidiocese do Rio 
de Janeiro, e aos pés daquela imensa estatua do Cristo Redentor, 
existe um santuário com a presença de Jesus Eucarístico. Aquele 
lugar não é propício para tal evento.  Como diz o ditado “Cada 
um no seu quadrado”.

Grammy Latino
E por falar na famosa dupla 
sertaneja rio-pretense, Zé 
Neto & Cristiano, figura entre 
os nomes brasi le i ros que 
receberam indicação para o 
Grammy Latino 2020.  Trata-se 
de maior premiação dedicada 
a música latino - americana. 
Entre brasileiros indicados ao 
Grammy Latino estão: Emicida, 
Caetano veloso, Pablo Vittar, 
Elza Soares, entre outros 
famosos.

henriforne@gmail.com

Cecília Urbinati Ribeiro, sempre elegante, ganhou 
idade nova no fi nal de semana

Batizado da Princesinha

O famoso cantor sertanejo Zé Neto e a esposa Natália Toscano, 
batizaram a filha Angelina, semana passada. A cerimônia 
aconteceu na Igreja Matriz São Luiz Gonzaga, na vizinha cidade 
de Cedral.   Natália Toscano, ao lado do marido, o cantor Zé 
Neto, que faz dupla com Cristiano, preparou uma recepção 
intimista para celebrar o momento especial.  Foi toda em branco 
com escapulário de lembrança com medalhas do Divino Espirito 
Santo. A pequena Angelina vestiu um mandrião, que lembra uma 
manta, em renda e com lindos bordados.

Pulso fi rme 
O tenista rio-pretense Mateus 
Alves ficou com o título de 
duplas do FUTURE Castelo 
Branco, em Portugal. Ao 
lado do seu parceiro, Igor 
Marcondes, Alves venceu na 
final os americanos Eduardo 
e Emí l io  Nava.  Mateus, 
permanece em Portugal, onde 
encara mais um torneio da 
série “Future”, com premiação 
de 15 mil dólares.

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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



Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira

06 de outubro de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 15874/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do re-
cebimento desta, a totalidade do item 42015 pertencente ao 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
EMPENHO 16162/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: USA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO-
DUTOS CIRURGICOS EIRELI
EMPENHO 14328/20
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS 
EIRELI
EMPENHO 16315/20 E 16316/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHOS 16323/20, 16324/20, 16326/20 E 16327/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 057/20
Locadores: Neide Castellan, José Rubens Castelan e Rute 
Aparecida Castelan da Silva
Objeto: Locação de fração ideal do imóvel situado à Rua da 
Liberdade (Alberto Vetorazzo), nº 50, Distrito de Talhado, 
neste município, destinado as instalações do Velório Muni-
cipal. Fundamento: Art. 24, X da L.F 8.666/93. Gab. Pref. – 
José Roberto Moreira.
EXTRATO 
11° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 378/2018- Contrato: PRE/0157/18
Contratada: Barsotti Serviços de Portaria Eireli -EPP
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMTTS. Amaury Hernandes. SME. Sueli 
P.A. Costa. SMA. Luis R. Thiesi. SMMAU. Kátia R. P. Case-
miro. SMEL. Clea M.M. Bernardelli. SMC. Valdeci P. Ganga. 
SMDENT. Jorge L. de Souza.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Chamada Pública  n.º 003/19; Contrato: CHP/003/2020
Contratada: COOP. dos Prod. Rurais de SJRPRETO - Coo-
periopreto
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 24,9954%  do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P.P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2020
ATA Nº 0758/20
CONTRATADA: LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORA-
TÓRIOS LTDA 
OBJETO: Fornecimento de materiais, insumos, soluções e 
testes – Valor Unitário – Item 05 – R$44,58 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0759/20
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 31 – R$2,300 – SMS 

– Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 265/2020
ATA Nº 0760/20
CONTRATADA: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE 
MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE 
LIMITDA. 
OBJETO: Fornecimento de máscara N95 – Valor Unitário – 
Item 01 – R$1,25 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2020
ATA Nº 0761/20
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário – Item 01 – R$0,018 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2020
ATA Nº 0762/20
CONTRATADA: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA ME 
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário – Item 08 – R$3,250 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 287/2020
ATA Nº 0763/20
CONTRATADA: USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI 
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de apli-
cação de lombadas e lombofaixas – Lote 01 - Valor Unitário 
– Item 01 – R$3,24; Item 02 – R$3,42; Item 03 – R$1.162,72; 
Item 04 – R$38,52; Item 05 – R$1.135,67; Item 06 – R$73,50 
- SMTTS – Amaury Hernandes - 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 283/2020 – Processo n.º 
12.443/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos para as internações de COVID 19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
03/08/2020, sendo adjudicado o item 04 à empresa decla-
rada vencedora: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 
Itens 02, 07, 08, 09 e 11: Fracassados. Item 06: Cancelado. 
Itens 3, 5, 10, 12: Desertos. 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 vislumbrar 
nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - Secretá-
rio Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 356/2020 – Processo n.º 
13.035/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de avental para 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 25/09/2020, sendo adjudica-
dos os itens 01 e 02 à empresa declarada vencedora: Pro 
Ativa Produtos Alimentícios Eireli. 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 vislumbrar 
nenhuma irregularidade. – Sueli Petronilia Amancio Costa - 
Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 294/2020 – Processo n.º 
12.617/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
padronizados REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 31/08/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vence-
doras: CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI (itens 11 , 18), CO-
MERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. (itens 5, 7), 
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACËUTICOS 
LTDA. (item 10), DIVCOM S.A. (item 32), DUPATRI HOS-

PITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA (item 27), FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (item 
22), INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
(itens 28 , 30), INTERLAB - FARMACÊUTICA LTDA. (item 
21), JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALA-
RES LTDA (item 26), LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA (item 6), MULTIFARMA COMER-
CIO E REPRESENTAÇOES LTDA (itens 15 , 31), PRATI, 
DONADUZZI & CIA. LTDA. (itens 1 , 3 , 24 , 25) e SOMA/SP 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 13 , 20). Itens 02, 
04, 08, 09, 12, 14 e 17: Fracassados. Itens 16, 19, 23 e 29: 
Desertos. 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. – Aldenis Albaneze Borim - 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 346/2020 – Processo n.º 
12.957/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Sessão pública realiza-
da on-line com início dia 21/09/2020, sendo adjudicados os 
lotes às empresas declaradas vencedoras: L M R DATORE 
CENTRO AUTOMOTIVO ME (lote 01) e NEVES HIPOLITO 
E SILVA LTDA ME (lote 02). Lote 03: Deserto. 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. – Luis Roberto Thiesi - Secre-
tário Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 328/2020 – Processo n.º 
12.836/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para fornecimento de marmitex (almoço e jantar) para os 
atiradores do Tiro de Guerra. Gabinete do Prefeito. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 10/09/2020, sen-
do adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedora: 
L.R.OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI-ME. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – José Roberto Moreira – Che-
fe do Gabinete do Prefeito.
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° 402/2020, PROCESSO 13.374/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais elétricos. 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/10/2020, 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° 395/2020, PROCESSO 13.329/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de porta papel toalha 
em ABS. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 20/10/2020, 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° 390/2020, PROCESSO 13.254/2020, objetivando 
o registro de preços para locação de banheiro químico. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 21/10/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
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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° 331/2020, PROCESSO 12.842/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de plantas ornamentais 
para manutenção de praças, jardins e outros. Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 21/10/2020, às 14:30h. e abertura a 
partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DECRETO Nº 18.704
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.

Declara ponto facultativo nas repartições públicas munici-
pais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município;
Considerando que o dia 28 de outubro é data consagrada às 
comemorações do “Dia do Servidor Público” de acordo com 
a Lei Complementar nº 05/90; e
Considerando que a transferência da comemoração do “Dia 
do Servidor Público” para o dia 30 de outubro se revela 
conveniente para o servidor público e para a Administração 
Municipal;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica declarado facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais, no dia 30 de outubro do corrente ano, 
sexta-feira, em comemoração ao “Dia do Servidor Público”, 
ressalvadas as atividades essenciais e de interesse público.
§ 1º Os servidores que desempenham atividades essenciais 
e de interesse público, e que trabalharem nas respectivas 
datas, não terão computadas como extraordinárias as horas 
trabalhadas em sua jornada usual.
§ 2º Caberá ao Secretário da pasta verifi car a necessidade 
de expedir o ato normativo necessário para disciplinar a 
manutenção dos serviços essenciais e eventuais serviços 
de interesse público que fi carão mantidos em funcionamento 
normal.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 05 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local. 

DECRETO Nº 18.705
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.

Estabelece normas relativas ao encerramento da execu-
ção orçamentária, fi nanceira e patrimonial dos Órgãos da 
Administração Direta e Indireta, visando ao levantamento 
do Balanço Geral do Município do exercício de 2020 e dá 
providências correlatas.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município; e
CONSIDERANDO as normas gerais contidas na Lei Fede-
ral nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as diretrizes na Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que o encerramento do exercício fi nancei-
ro de 2020 e o consequente levantamento do Balanço Geral 
do Município envolvem providências cujas formalizações 
devem ser, prévia e adequadamente, ordenadas;
CONSIDERANDO que o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária do 6º bimestre de 2020 e o Relatório de Ges-
tão Fiscal do 3º quadrimestre de 2020 devem ser publicados 
até 30 de janeiro de 2021, em cumprimento às disposições 
da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que os resultados orçamentário, fi nan-
ceiro e patrimonial das Autarquias e Empresas Públicas 
Dependentes devem ser incorporados ao Balanço Geral do 
Município; e,
CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a tais 
providências devem ser cumpridos de maneira uniforme e 
rigorosamente de acordo com prazos fi xados;

D E C R E T A:
Art. 1º. Os Órgãos da Administração Direta seguirão estrita-
mente o disposto neste decreto e os Órgãos da Administra-
ção Indireta – Autarquias e Empresas Públicas Dependentes 
– disciplinarão suas atividades, orçamentária e fi nanceira, 
de encerramento em conformidade com as normas fi xadas 
neste Decreto, sem prejuízo dos prazos de remessas das 
informações contábeis ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo.
Parágrafo único. Os Órgãos da Administração Indireta pode-
rão adequar as datas estabelecidas neste Decreto de acordo 
com suas necessidades, desde que, não prejudiquem o cum-
primento dos prazos previstos no artigo 52 e §2º do artigo 
55, ambos da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 2º. A execução orçamentária e fi nanceira e o registro 
contábil da despesa deverão atender ao princípio da anuali-
dade do orçamento, previsto no artigo 2° da Lei nº 4.320/64, 
ao regime de competência determinado pelo artigo 50, inciso 
II, da Lei Complementar n° 101/2000 e ao disposto neste 
Decreto.
Art. 3º. As solicitações de compras e os pedidos de emissão 
de empenhos relativos ao orçamento de 2020, somente 
serão recebidos pela Diretoria de Compras e pelo Departa-
mento de Empenho, se solicitados e protocolados, até 9 de 
outubro de 2020 e 16 de outubro de 2020, respectivamente. 
Pedidos posteriores a estas datas deverão conter a devida 
justifi cativa do Órgão requisitante, assinada pelo Ordena-
dor da Despesa, podendo ou não serem aceitos em caráter 
excepcional, pelas Secretarias Municipais de Planejamento 

Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fazenda, 
com a anuência do Prefeito Municipal.
§ 1º. Excluem-se do disposto no “caput” deste artigo as 
despesas obrigatórias de caráter constitucional e demais 
despesas legais relacionadas a fundos, convênios, parcerias, 
diárias e adiantamentos, desde que existam disponibilidades 
orçamentárias e fi nanceiras.
§ 2º. Os saldos de dotações orçamentárias reservados e 
vinculados a processos licitatórios em tramitação, que não 
tenham sido concluídos até 20 de novembro de 2020, serão 
cancelados. As reservas canceladas poderão ser reabertas à 
conta do orçamento de 2021 caso haja previsão orçamentá-
ria para tanto.
§ 3º. As Notas Fiscais emitidas no corrente exercício, para a 
sua regular liquidação, deverão ser obrigatoriamente proto-
coladas na Secretaria Municipal da Fazenda para contabili-
zação até o dia 8 de janeiro de 2021.
Art. 4º. As despesas do exercício fi nanceiro pendentes de 
pagamento até 31 de dezembro de 2020 poderão ser inscri-
tas como restos a pagar, distinguindo-se as processadas das 
não processadas, após análise da Secretaria Municipal da 
Fazenda.

§1º. O empenho da despesa não inscrito em restos a pagar 
será automaticamente estornado pelo Departamento de Con-
tabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda.
§2º. As Unidades Orçamentárias (Secretarias, Procuradoria, 
Gabinete do Prefeito e suas Unidades Executoras) executo-
ras da despesa deverão encaminhar por Interno ao Departa-
mento de Contabilidade (IDM 31255) da Secretaria Municipal 
da Fazenda, pedido de inscrição em restos a pagar não 
processados, contendo a relação de empenhos e/ou saldo 
de empenhos não processados, o nome e/ou a razão social 
do credor e o respectivo valor monetário, protocolado no 
Sistema Integrado de Gestão Municipal (SIGM) até o dia 18 
de dezembro de 2020.
§3º. O empenho ou saldo de empenho não processados 
relacionado no pedido mencionado no parágrafo anterior 
poderá ser inscrito em restos a pagar não processado caso 
haja disponibilidade fi nanceira, a critério do Departamento de 
Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 5º. Os precatórios judiciais pertencentes ao Mapa Orça-
mentário de 2020 não pagos até o fi nal do exercício de 2020 
serão inscritos na Dívida Consolidada do Município, confor-
me preceitua o § 7° do artigo 30 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, por meio de demonstrativo elaborado pela Procura-
doria Geral do Município, encaminhado ao Departamento de 
Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 
8 de janeiro de 2021.
Parágrafo único. Os precatórios judiciais pertencentes ao 
Mapa Orçamentário de 2021, relacionados por meio de de-
monstrativo elaborado pela Procuradoria-Geral do Município, 
também serão encaminhados ao Departamento de Conta-
bilidade da Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 8 de 
janeiro de 2021 para fi ns de inscrição no Passivo Circulante.
Art. 6º. As despesas constantes nos artigos 4° e 5° deste 
decreto poderão ser pagas a partir do primeiro dia útil do 
exercício de 2021, obedecida a ordem cronológica de paga-
mento.
Art. 7º. Os créditos da fazenda municipal, de natureza tribu-
tária ou não, vencidos e não pagos até o encerramento do 
corrente exercício, serão inscritos automaticamente em Dí-
vida Ativa, na forma da legislação, em registro próprio, após 
apuração da sua certeza e liquidez.
Parágrafo único. Após cumprimento do caput deste arti-
go, caberá ao Departamento da Dívida Ativa da Secretaria 
Municipal da Fazenda elaborar demonstrativo resumido que 
deverá ser encaminhado ao Departamento de Contabilidade 
da mesma Secretaria até o dia 8 de janeiro de 2021, para o 
devido registro contábil.
Art. 8º. Para fi ns de ajustes contábeis que se façam necessá-
rios, os responsáveis pelos Departamentos de Bens Patrimo-
niais Móveis e Imóveis e Departamentos de Almoxarifados 
encaminharão ao Departamento de Contabilidade da Secre-
taria Municipal da Fazenda, até o dia 8 de janeiro de 2021, 
respectivamente, os inventários físico-fi nanceiros completos 
dos bens e os relatórios da movimentação de materiais, com 
posição atualizada em 31 de dezembro de 2020.
Art. 9º. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá editar ins-
truções complementares à execução deste Decreto e decidir 
sobre casos especiais.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 05 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.706
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de 
novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 5.184.000,00 
(cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil reais), para refor-
ço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 230 R$ 3.456.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 239 R$ 1.728.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-

dação na rubrica de receita 339 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 7.980.886,66 
(sete milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta 
e seis reais, sessenta e seis centavos), para reforço de dota-
ção orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652 R$ 2.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360 R$ 5.900.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 184 R$ 9.220,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2005.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 427 R$ 5.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 249 R$ 66.666,66
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 201 R$ 7.900.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3190.11.01 – Vencimentos e van-
tagens fi xas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 240 R$ 9.220,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2006.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 333 R$ 5.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.14.01 – Diárias civil
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 458 R$ 66.666,66
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 05 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 109/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 19/2020
Contratada: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI.
Objeto: Autorização de substituição de marca dos itens 
relacionados constantes do item nº 2. Data da autorização: 
01.10.2020.
S. J. Rio Preto, 01.10.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 195.216,53
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.

São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2020 - João Marce-
lino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / 
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 05.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
PORTARIA Nº 12  

DE 05 DE OUTUBRO DE 2020. 
Designa os servidores municipais para comporem a equipe 
de Inspetores Sanitários do Serviço de Inspeção Municipal, 
revogando as disposições em contrário.  
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Decreto 18.265, de 14 de março de 
2019 e da Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 
2020, DETERMINA: 

Art. 1º Conforme disposto no artigo 12, da Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020, ficam 
designados para compor a equipe de Inspetores Sanitários do S.I.M., os seguintes servidores: 
 

 CREDENCIAL Nº NOME R.G. CARGO 

001 Izalco Nuremberg Penha dos 
Santos 13.215.609-X Médico Veterinário 

002 Abner Henrique de Souza Alves 28.639.032-2 Biólogo 
003 Marcos Silveira de Abreu 18.554.406-X Médico Veterinário 

 
Art. 2º Os Inspetores Sanitários do S.I.M. tem entre suas incumbências a execução de atividades de 
educação, inspeção, fiscalização, instauração de processos administrativos e outras de atribuição do Serviço 
de Inspeção Municipal – S.I.M. 
Art. 3º No exercício de suas funções, os Inspetores devem portar credencial de identificação fiscal conforme 
modelo no Anexo I desta Portaria. 
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.  
Art. 5º Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de costume, e, em Diário Oficial do 
Município, e arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

A C FERREIRA DE ANDRADE ME  3366670 2020184988 INFORMAÇÃO 

AGF RIO PRETO TRANSPORTE DE CARGAS 
LTDA  1344220 2020200260 INFORMAÇÃO 

ANGELA BELLUZI MARTINS GARCIA 
35120378870 3339260 2020192843 INFORMAÇÃO 

L C PORTILHO CONFECÇOES ME   3414310 2020197535 INFORMAÇÃO 

REITANO FRETAMENTO E TURISMO LDA ME  1368170 2019116130 INFORMAÇÃO 

SIDDARTHA & ASSOCIADOS LTDA EPP 3176840 2020185079 INFORMAÇÃO 
 

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

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

ACADEMIA BODY CLUB LTDA ME 1423040 2020215572 INDEFERIDO 

MARIA IZABEL MARTINES 60900 2020222711 INDEFERIDO 

BELLSAM COMERCIO PRODUTOS E 
SERVIÇOS LTDA 3235280 2020209461 INDEFERIDO 

JEANE COSTA GOMES FARIA 28694914840 3192430 2020223611 INDEFERIDO 

CLARINDO MARQUIOLI RIO PRETO ME 714310 2020195254 INDEFERIDO 

 São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2020. 
 

REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

AKSA ESQUADRIAS LTDA 3613400 2020180098 INFORMAÇÃO 
São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2020. 

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

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 06 de Outubro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ACADEMIA ROSSINI E CASSEMIRO RIO PRETO LTDA 02026/20 AIF-P-C 000235 
ADRIANO VEICULOS RIO PRETO EIRELI 02027/20 AIF-P-C 000230 
ALCANTARA & MARCELINO LTDA ME 02047/20 AIF-S-D 000161 
ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA 02019/20 AIF-P-A 000168 
ANDRE RONALDO MARQUES 13339513880 02034/20 AIF-P-H 000073 
BEATRIZ MENDES PEREIRA 02020/20 AIF-P-A 000167 
CASA DE REPOUSO R J CASTELO RESIDENCIA ASSISTIDA PARA 
IDOSOS LTDA 02044/20 AIF-S-H 000193 

CONTE BUFE E EVENTOS LTDA ME 02042/20 AIF-L-C 000112 
DANIELY SOUZA CARVALHO 02029/20 AIF-P-F 000092 
EDMAR GOMES DE MELO 02041/20 AIF-S-E 000086 
EDU VEICULOS LTDA 02024/20 AIF-P-H 000074 
ELISIARIO FERREIRA ESTRELLA JUNIOR 02046/20 AIF-A-S 000109 
ELOIZA APARECIDA FERREIRA 02017/20 AIF-P-A 000163 
HARMONIA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3 IDADE LTDA 
ME 02043/20 AIF-S-F 0000124 

IAGO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA 02032/20 AIF-P-A 000152 
JVS CASA DE CARNES LTDA 02023/20 AIF-A-LF 000151 
K G M CABRAL MINIMERCADO ME 02039/20 AIF-A-N 000269 
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 02048/20 AIF-S-D 000190 
MAKRO ATACADISTA S/A 02035/20 AIF-A-N 000268 
MICHEL FERNANDO LOPES AZEVEDO 02018/20 AIF-P-A 000169 
MORAES & BUENO BELEZA LTDA 01606/20 AIF-S-H 0000171 
NAVE BALADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 02040/20 AIF-S-E 000087 
O.N.  DE URZEDO 02036/20 AIF-A-S 000107 
PARQUE RIO CANDELARO 02037/20 AIF-P-H 000076 
PARQUE RIO FIORA 02038/20 AIF-P-H 000077 
SANDY CAROLINE RIBEIRO 02021/20 AIF-P-A 000166 
SERGIO DE JESUS BRITTO 07485016814 02032/20 AIF-S-F 000123 
SORRISO & CIA ODONTOLOGIA POLICLINICA S/S LTDA 02028/20 AIF-S-F 0000122 
SOUZA & DAL BELLO CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3ª 
IDADE LTDA 02045/20 AIF-S-V 000065 

SUPERMERCADO PORECATU LTDA 02031/20 AIF-A-N 000267 
VANESSA DA SILVA MELO EIRELI EPP 02025/20 AIF-P-H 000075 
VINICIUS MAGOSSI DE OLIVEIRA 02022/20 AIF-P-A 000165 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020
Objeto: Aquisição de baterias automotivas para utilização na 
frota municipal 
Data do Encerramento: 22/10/2020
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, 1º de outubro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
06 de outubro de 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:

DANILO DE SOUZA TAKATA e STEFANY MACHADO 
SAMPAIO. Ele, de nacionalidade brasileira, assistente de 
importação e exportação, solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 06 de março de 1996, fi lho de TAKUO TAKATA 
e de SALECY DE SOUZA MACEDO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autonoma, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 04 de janeiro de 1995, fi lha de MARCIO SAMPAIO e de 
ROSIMEIRE MATTOS MACHADO SAMPAIO. 

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA e CAMILA GARCIA 
SOMMER. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de março 
de 1987, fi lho de DONIZETI JOSÉ DE OLIVEIRA e de ANA 
LÚCIA BERTINI DE ALMEIDA OLIVEIRA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, médica, solteira, nascida em Porto Xavier, 
RS, no dia 02 de janeiro de 1986, fi lha de ARLINDO JUSCE-
MAR SOMMER e de ROSANA GARCIA SOMMER. 

THIAGO HENRIQUE RODRIGUES BARONI e LARISSA 
BASTOS DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileiro, 
autonomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 01 de janeiro de 1992, fi lho de PAULO CESAR 
BARONI e de CLAUDIA GARCIA RODRIGUES BARONI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de janeiro de 1995, 
fi lha de IDELICIO MARCOS DOS SANTOS e de MARCIA 
HELENA SILVA BASTOS. 

IGOR GABRIEL DE MATOS BORDIM e THABATA CHRIS-
TINA BARREIROS COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autonomo, solteiro, nascido em Dracena, SP, no dia 29 de 
maio de 2000, fi lho de LUCIANO BORDIM e de PRISCILA 
MARIA DE MATOS. Ela, de nacionalidade brasileira, auto-
noma, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, 
no dia 24 de março de 2001, fi lha de AGNALDO JOSE DA 
COSTA FILHO e de ALEXANDRA GRACIELA BARREIROS. 

LUCIANO TEODORO BRITO e FRANCINALVA MACHADO 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, sol-
teira, nascido em Barbosa, SP, no dia 11 de março de 1978, 
fi lho de ELIDIO RIBEIRO DE BRITO e de MARIA HELENA 
TEODORO BRITO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendas, 
solteira, nascida em Mombaça, CE, no dia 17 de abril de 
1976, fi lha de RAIMUNDO NONATO DA SILVA e de MARIA 
PINHEIRO MACHADO DA SILVA. 

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

São José do Rio Preto, 01 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

ÉMERSON BRISCHIGLIARI e EMILY MÜLLER REIS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, pastor, solteiro, nascido em Altô-
nia, PR, no dia 15 de março de 1989, fi lho de JOSÉ MÁRCIO 
BRISCHIGLIARI e de MARIA DE LOURDES. Ela, de na-
cionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 13 de setembro de 1994, fi lha de CARLOS 
ALBERTO DE SOUZA REIS e de ESTELA MARIS MÜLLER 
REIS. 

MAURICIO BARBOSA DA SILVA e LIVIA GENOVA DE 
FREITAS. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico repintura 
automotiva, solteiro, nascido em Três Lagoas, MS, no dia 16 
de fevereiro de 1991, fi lho de MAURICIO JOSÉ DA SILVA 
e de SOLANGE DA SILVA BARBOSA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em Vitória, ES, 
no dia 02 de março de 1993, fi lha de FABIO PINHEIRO DE 
FREITAS e de MARTA GENOVA MARTINS. 

CARLOS GOMES DOS SANTOS e ZILDITE FERREIRA 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
solteiro, nascido em Caculé, BA, no dia 09 de março de 
1975, fi lho de MANOEL BARBOSA DOS SANTOS e de DEL-
CY GOMES DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de comércio, solteira, nascida em Caculé, BA, no dia 
14 de maio de 1982, fi lha de DIONÍSIO FERREIRA SANTOS 
e de HELENA JULIA DOS SANTOS. 

WELLINGTON MOREIRA LIMA e MARCELA ZULIAN 
ALBINO. Ele, de nacionalidade brasileira, gestor de recursos 
humano, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 10 de abril de 1989, fi lho de WELLINGTON ROBERTO 
MOREIRA LIMA e de ALESSANDRA APARECIDA PONTE. 
Ela, de nacionalidade brasileira, assistente social, solteira, 
nascida em José Bonifácio, SP, no dia 04 de junho de 1990, 
fi lha de ARLINDO ALBINO e de ZULMIRA APARECIDA ZU-
LIAN DA COSTA. 

GABRIEL GUIRADO DE CARVALHO e LAURA BENFATTI 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de 
máquina, solteiro, nascido em Tanabi, SP, no dia 17 de maio 
de 1997, fi lho de ANDERSON NEDY DE CARVALHO e de 
MARLUCI MONTEIRO GUIRADO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 12 de maio de 1998, fi lha de LEANDRO 
SECO OLIVEIRA e de MICHELLI DUARTE BENFATTI. 

VANESSA PAULA SECO OLIVEIRA e ANA LUCIA PIN-
TO. Ela, de nacionalidade brasileira, tradutora, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de agosto 
de 1975, fi lha de PAULO DE SOUZA OLIVEIRA e de SUELI 
SECO OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, adminis-
tradora de empresas, divorciada, nascida em MOGI DAS 
CRUZES, SP, no dia 24 de outubro de 1975, fi lha de SAULO 
PINTO e de ADELIA PINTO. 

GILMAR ALVES SOBRINHO e FABIANA VALERIANO DE 
ALMEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, di-
vorciado, nascido em Frutal, MG, no dia 29 de dezembro de 
1974, fi lho de JOSÉ TARGINO SOBRINHO e de SIVIRINA 
ALVES VELOSO SOBRINHO. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, babá, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 10 de abril de 1986, fi lha de ALANCARDEC VALERIANO 
DE ALMEIDA e de JULIA ALVES DE ALMEIDA. 

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, 05 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. VINÍCIUS DOS SANTOS CONCEIÇÃO e JEISIANE 
APARECIDA FRUTUOZO BRITO, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
FRANCISCO DOS SANTOS IRMÃO e de MARIA CRISTINA 
CONCEIÇÃO SANTOS e ELA fi lha de ERIBERTO DA SILVA 
BRITO e de SONIA FRUTUOZO;

2. GABRIEL AUGUSTO ISMARSI DA SILVA e GA-
BRIELA DA SILVA LASTÓRIO, sendo ELE fi lho de GIL-
BERTO FREITAS DA SILVA e de CLAUDINA ISMARSI DA 
SILVA e ELA fi lha de RODRIGO LASTÓRIO e de PRISCILA 
DA SILVA VITORETTI LASTÓRIO; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 05/10/2020.
 

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

1. CHARLES MILER PINHEIRO OLIVEIRA e ANA 
CAROLINA CALIXTO PENTEADO, sendo ELE residente e 
domiciliado no 1º Subdistrito desta cidade, fi lho de ANTONIO 
EDIVALDO DE OLIVEIRA e de MARIA ANAUTA PINHEIRO 
e ELA fi lha de ADALBERTO CASSIO PENTEADO e de ANA 
PAULA FERNANDES CALIXTO PENTEADO;

2. MARCELO ANTONIO DA SILVA e HELENICE VIR-
GINIO DA SILVA, sendo ELE fi lho de ANTONIO BARBOSA 
SILVA e de MARIA ANTONIA DE MELLO SILVA e ELA fi lha 
de JOACIR VIRGINIO DA SILVA e de JESUINA SUDÁRIO 
DA SILVA;

3. JEFERSON DE CARVALHO ALBERICO e JO-
SIMARA BARBOSA DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de 
ANTONIO CARLOS ALBERICO e de RAQUEL MARIA DE 
CARVALHO ALBERICO e ELA fi lha de ANTONIO GILMAR 
DE OLIVEIRA e de DEUSELI JURENES BARBOSA DE OLI-
VEIRA;

4. SERGIO EDUARDO LUCAS DA SILVA JÚNIOR e 
DANIELA APARECIDA MEDEIROS CAMPOS, sendo ELE 
fi lho de SERGIO EDUARDO LUCAS DA SILVA e de TÂNIA 
MARIA NASCIMENTO LUCAS DA SILVA e ELA fi lha de 
DONIZETE DOS REIS SILVA CAMPOS e de CLEODENICE 
APARECIDA MEDEIROS CAMPOS;

5. LUCAS NUNES PEREIRA e NICOLE REIS DA 
CONCEIÇÃO, sendo ELE fi lho de ÉDSON TELES PEREIRA 
e de ALEXANDRA APARECIDA NUNES PEREIRA e ELA 
fi lha de PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO e de RITA DE 
CASSIA DOS REIS;

6. VITOR RODRIGUES DE MATOS e PATRICIA ALE-
XANDRE DE CASTRO, sendo ELE residente e domiciliado 
no 2º Subdistrito desta cidade, fi lho de SIUMAR RODRI-
GUES DE MATOS e de MARILENE ZAQUEU DE MATOS 
e ELA fi lha de DIRCEU ELIAS DE CASTRO JUNIOR e de 
LUCI LEIDE ALEXANDRE DE CASTRO;

7. MURILO BERNARDO e BRUNA STEPHANY 
KELLER UHDRE, sendo ELE fi lho de MARIO BELTRAN 
BERNARDO e de GEISA RENANTA GÓES BERNARDO e 
ELA fi lha de LUIZ ROBERTO UHDRE e de ALESSANDRA 
KELLER;

8. BRENDEW EDUARDO DA SILVA DIAS e AMANDA 
ASSIS PAULINO, sendo ELE fi lho de IVAN EDUARDO DA 
SILVA DIAS e de RENATA MARQUES BATISTA e ELA fi lha 
de AILSON PAULINO DA COSTA e de SELMA MARIA DE 
ASSIS;

9. ROBSON FERNANDO FERREIRA LIMA e TAMA-
RA DA SILVA, sendo ELE fi lho de ADILSON FERREIRA 
LIMA e de CLEIDE BAHÚ FERREIRA LIMA e ELA fi lha de 
MARIA SUELI DA SILVA;

10. EDILSON JESUS DOS SANTOS JÚNIOR e TAIA-
NE CRISTINA SANTINON, sendo ELE fi lho de EDILSON 
JESUS DOS SANTOS e de RENATA LUIZA XAVIER DOS 
SANTOS e ELA fi lha de WALDEMAR DAVID SANTINON e 
de ADRIANA REGINA MOTTA SANTINON;

11. WILLIAM RICARDO BALDICERA e TATYANA VEI-
GA RIBEIRO, sendo ELE fi lho de LUIS JOSÉ BALDICERA 
e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BALDICERA e ELA 
fi lha de JOSÉ EURIPEDES RIBEIRO e de INAJÁ CARMEM 
VEIGA;

12. SEVERINO GOMES DA CONCEIÇÃO e MARIA 
JOSÉ SANTOS TOLEDO DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de 
JOÃO HERMÍNIO DA CONCEIÇÃO e de JOSEFA GOMES 
DA CONCEIÇÃO e ELA fi lha de MANOEL BATISTA TOLE-
DO e de EUDETE SANTOS TOLEDO;brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 03/10/2020.


