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Campanha do 
MDB vai devagar 
para não cansar, 

diz Moretti

Semae amplia 
racionamento e vai 
multar desperdício

TORNEIRAS SECAS

Represa está com nível dez centímentros abaixo do limite; situação é crítica, diz Semae

Fogo no IPA queima mais 
300 campos de vegetação

Desde ontem o Semae am-
pliou o racionamento para bairros 
abastecidos pela represa munici-
pal e avisou que vai intensificar a 
fiscalização nas ruas para multar 

quem estiver desperdiçando água. 
É considerado desperdício lavar 
calçadas, carros, trocar água da 
piscina entre outros. “A produção 
de água vem caindo dia a dia, em 

Rio Preto, e o consumo não para 
de aumentar”, alerta Jaqueline 
Reis, gerente de Operação e Ma-
nutenção de Água do Semae.  
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Juiz interna 
jovem que 
esfaqueou 
padastro

Um pedreiro de 36 
anos foi esfaqueado pelo 
enteado durante a ma-
drugada desta terça-feira 
(6). O crime aconteceu 
na casa da família, no 
bairro Santo Antônio. 
Ontem à tarde o juiz 
Evandro Pelarin decretou 
a “internação provisória” 
do adolescente por 45 
dias.                 
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Carro-forte 
quebrado 

causa pânico 
em rodovia
Motoristas que trafe-

gavam pela rodovia Wa-
shington Luis (SP-310), 
durante a manhã desta 
terça-feira (6) temeram 
pela segurança ao verem 
um carro forte parado no 
acostamento. A Polícia 
Militar foi acionada, por 
muitos deles, através do 
telefone 190, por acre-
ditarem se tratar de um 
assalto.                  Pág. A4

Cedral tem dois 
candidatos a 
prefeito e 55 
para vereador
Dois candidatos estão na dis-

puta para comandar o município 
de Cedral pelos próximos quatro 
anos. São eles o atual prefeito 
candidato a reeleição Janjão (Ci-
dadania) e seu vice Irineu Biolchi 
Junior (PSDB) e Cristiane Pedrão 
como candidata a prefeita e Vini-
cius Périco como vice ambos do 
PTB. Eles vão disputar o voto de 
cerca de 7,2 mil eleitores.
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Vereadores pedem para 
mudar horários de salões

A queimada na área do an-
tigo IPA (Instituto Penal Agríco-
la) que começou na segunda-
-feira foi controlada totalmen-
te apenas na tarde de ontem 
depois de consumir mais de 

300 mil metros quadrados de 
área, o que equivalente a 300 
campos de futebol. Mais uma 
vez a devastação atingiu em 
cheio fauna e flora da região.  
                        Pág. A2

De novo, agendados faltam 
ao serviço de castração 

O primeiro dia de castração 
em massa promovido no Pinhei-
rinho, ontem, registrou um alto 
índice de abstenção. Foram 106 
faltas de pessoas que tinham 
agendado mas não foram.“Tive-

mos quase 50% de faltas neste 
primeiro dia de ação. É um nú-
mero muito alto para uma ação 
tão importante”, lamenta a Karol 
Prado, diretora do Dibea. Serviço 
continua até domingo.     Pág.A5

Só 143 pais 
levam filhos 
para vacinar 

contra a pólio
A campanha de vacinação 

contra a poliomielite começou 
com baixa procura em Rio Preto. 
No primeiro dia, foram vacina-
das só 143 crianças. “Precisa-
mos da colaboração dos pais 
para levarem as crianças para 
receber a dose”, afirma a geren-
te de Imunização de Rio Preto, 
Michela Barcelos.       Pág.A5

Escolas 
particulares 
começam 
voltar hoje

“Nenhuma escola é obrigada 
a voltar a partir desta data. Cada 
uma está conversando com os 
pais e assim definindo o melhor 
caminho para todos. Mesmo que 
a escola volte, os pais podem op-
tar em manter os filhos realizando 
as atividades remotas”, afirmou 
Antônio Carlos Tozzo, diretor re-
gional do sindicato.       Pág.A2

Assassinos 
confessos, 

jovens 
ficam livres

Psicóloga 
denuncia 

pela 2ª vez 
vigia tarado

Combate ao fogo teve apoi de brigadas, Semae e bombeiros
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Semae amplia horário de racionamento 
e avisa que vai multar desperdício 

O Semae (Serviço Muni-
cipal Autônomo de Água e 
Esgoto) anunciou ontem que 
está ampliando o horário de 
racionamento de água para 
os bairros abastecidos pela 
ETA (Estação de Tratamento 
de Água Palácio das Águas). 
A suspensão a partir de hoje 
passa a ser das 12h às 22h. 

A medida foi tomada devi-
do ao aumento do consumo 
de água em 13% na cidade, 
em relação à semana passa-
da. Atualmente, estão sendo 
consumidos 280 litros de 
água por pessoa/dia. O ideal 
para Rio Preto são de 180 a 
200 litros de água por pes-
soa/dia.

Além disso a Represa 
Municipal, que fornece água 
para a ETA, está dez centí-
metros abaixo do nível do 
vertedouro. A produção do 
lago 1 caiu ainda mais. De 
450 litros/segundo, ela havia 
caído para 300 litros/segun-
do e, agora, está em 250 
litros/segundo.

 “Precisamos da colabora-
ção da população. A produ-

ção de água vem caindo dia 
a dia, em Rio Preto, e o con-
sumo não para de aumentar. 
Não chove há 110 dias. Tanto 
a Represa Municipal quanto 
os aquíferos Bauru e Guarani 
estão fornecendo água no 
limite”, afirma Jaqueline Reis, 
gerente de Operação e Manu-
tenção de Água do Semae.

NO BOLSO - A partir de 
hoje, os fiscais do Semae pas-
sam a multar quem for pego 
desperdiçando água. A multa, 
prevista no Decreto Municipal 
nº 13.265/2006, é de 36 
UFMs – Unidades Fiscais do 
Município, que equivale a R$ 
2.168,64. Inicialmente, o in-
frator será notificado. A multa 
será em caso de reincidência. 
“O nosso objetivo é orientar as 
pessoas, mas quem insistir no 
desperdício será penalizado”, 
explica Jaqueline.

A gerente esclarece que 
lavar quintal, calçadas e 
veículos com mangueira é 
considerado desperdício. 
Deixar regadores de plantas 
ligados durante o dia também 
é desperdício. Trocar a água 
da piscina pode ocasionar a 
multa.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Ainda segundo Jaqueline 
Reis, o período do raciona-
mento poderá a voltar a ser 
das 13 às 20 horas, caso o 
consumo caia novamente. 
“Tudo vai depender do com-
portamento dos nossos usu-
ários. Sei que é difícil, mas 
agora é hora de sacrifício para 
que todos possam ter água 
neste período de estiagem.”

 
BAURU- Por causa da 

falta de chuva, das altas 
temperaturas e do consumo 
exagerado, algumas regiões 
de Rio Preto, que são abaste-
cidas pelos poços do Aquífero 
Bauru, poderão enfrentar pe-
ríodos sem água. O Aquífero 
Bauru, que abastece 50% 
da cidade, teve um rebaixa-
mento, em alguns pontos da 
cidade, de 10 metros.

Desde 2014, Rio Preto 
não passa por uma situação 
semelhante a esta, em re-
lação ao abastecimento de 
água. Naquele ano, porém, 
o País não vivia a pandemia 
do novo coronavírus e as 
temperaturas não eram tão 
altas. Além disso, a cidade 
tinha aproximadamente 30 
mil moradores a menos.

TONEIRAS SECAS

Represa está dez centímetros abaixo do nível e situação é crítica, diz Semae

Cláudio LAHOS

DE NOVO NOVO NORMAL
IPA perde mais 300 campos 

de futebol em 7h de queimada

A queimada na área do 
antigo IPA (Instituto Penal 
Agrícola) que começou na 
segunda-feira foi controlada 
totalmente apenas na tarde 
de ontem depois de consu-
mir mais de 300 mil metros 
quadrados de área, o que 
equivalente a 300 campos 
de futebol, sendo 3,6 hec-
tares de área de preservação 
permanente. Mais uma vez a 
devastação atingiu em cheio 
fauna e flora da região. 

Apenas ontem bombeiros 
e equipes de combate ao 
incêndio trabalharam mais 
de sete horas ininterruptas. 
Além de viaturas dos bom-
beiros, Semae, Defesa Civil 
e usinas da região também 
mandaram brigadas de in-
cêndio e caminhões-pipas 
para ajudar a conter as cha-
mas.

Houve também a inter-
venção de uma retroesca-
vadeira da prefeitura para 
auxiliar os trabalhos.

As causas do incêndio 

ainda serão apuradas, mas 
a suspeita de que a quei-
mada tenha sido provocada 
intencionalmente. Atear fogo 
em vegetação nativa é crime 
ambiental e está sujeito a 
multa, alertam os bombeiros.

REINCIDÊNCIA - Esta 
foi a terceira queimada na 
região do IPA este ano. As 
duas primeiras consumiram 
mais de 700 mil metros 
quadrados de área, incluin-
do a Estação Ecológica da 
Unesp.

Janaína PEREIRA

Escolas particulares começam voltar hoje
Com base na decisão toma-

da pela Prefeitura de Rio Preto 
no último dia 24 de setembro, as 
escolas particulares retomam as 
aulas com estudantes do ensino 
médio a partir desta quarta-feira 
(7). Para isso, todos os estabe-
lecimentos de ensino deverão 
cumprir as diretrizes do Plano 
São Paulo.

“É preciso deixar claro que 
nenhuma escola é obrigada a 
voltar a partir desta data. Cada 
uma está conversando com os 
pais e assim definindo o melhor 
caminho para todos. Vale res-
saltar que mesmo que a escola 
volte, os pais podem optar em 
manter os filhos em casa, rea-
lizando as atividades remotas”, 
afirmou Antônio Carlos Tozzo, 
diretor regional do Sindicato das 
Escolas Particulares.

Uma das escolas que irá re-
tornar nesta quarta-feira (7) é o 
Anglo. De acordo com o diretor 
Marcelo Costa, a maioria dos 
pais optou por continuar com as 
atividade online e a expectativa é 
de que cerca de 20 alunos do 1° 
e 2° ano ensino médio retornem, 

número que representa apro-
ximadamente 10% do número 
total de estudantes nesse nível.

“Pedimos orientações le-
gais para órgãos competentes 
e elaboramos uma cartilha de 
segurança para os alunos. Dis-
ponibilizaremos álcool gel para 
eles e EPIs para os funcionários. 
As carteiras estarão distancia-
das e o ambiente ventilado. Os 
estudantes ficarão durante todo 
o tempo em sala de aula com 
máscara, sendo necessário re-
alizar a troca a cada três horas”, 
afirmou o diretor.

Outras medidas mencio-

nadas são o fechamento da 
cantina e o pedido para que os 
alunos tragam os lanches de 
casa. Além disso, serão quatro 
intervalos realizados entre as 
aulas e as atividades pratica-
das na educação física estarão 
suspensas.

Escolas públicas - Na rede 
pública de ensino, até o mo-
mento apenas a Escola Estadual 
Bady Bassitt, no bairro Vila An-
chieta teve o retorno confirmado 
em Rio Preto. As demais escolas 
seguem com o retorno das ati-
vidades presenciais indefinidas.

Vinicius LIMA

Divulgação

ONLINE
Programa Conecta faz debate hoje

Nesta quarta-feira, o 
Programa Conecta, inicia-
tiva promovida pela Coper-
sucar em conjunto com o 
Instituto Crescer, realiza 
debate do 12º Fórum em 
Roda de Rio Preto com o 
tema “Produtividade em 
tempos de pandemia”.

O projeto tem a pro-
posta de fortalecer os 
vínculos dos jovens com 
suas comunidades, sendo 
um instrumento eficaz de 
mobilização ao discutir 
assuntos de interesse co-
munitário. 

Este ano, por motivos 

de isolamento social devido 
à pandemia do coronavírus, 
o evento acontece de forma 
online pela terceira vez, por 
meio da plataforma Micro-
soft Teams no link:  http://
bit.ly/riopreto12forum

Esta edição vai abor-
dar o que é ser produtivo, 
como a pandemia afetou 
essa característica, a rela-
ção entre produtividade e 
empreendedorismo, além 
de trazer dicas para as 
pessoas se tornarem mais 
produtivas. O debate con-
tará com a presença do 
Consultor de Empresas, 
Jaques Grinberg.

Da REDAÇÃO

Combate ao incêndio durou mais de 7h e perda de fauna e flora atinge 300 mil metros Consultor de empresas, 
Jaques Grinberg

Cláudio LAHOS

Divulgação
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Afoitos
O emedebista Jair Moretti (foto) disse que alguns candi-

datos a prefeito começaram ‘afoitos’ a campanha eleitoral. 
Falando da campanha do prefeito Edinho Araújo (MDB), Mo-
retti diz que está tranquila e sem pressa. “Vamos devagar para 
não cansar”, diz. Ele declarou ainda que a falta de recurso 
financeiro atrapalha uma arrancada abrupta para não faltar 
fôlego na reta final. Para complicar ainda mais a campanha, 
Moretti lembrou da pandemia provocada pelo vírus. Agora, 
se tem um detalhe que os emedebistas não podem reclamar 
é sobre o tempo no horário eleitoral gratuito no rádio e na 
televisão. Edinho terá mais de quatro minutos, portanto, não 
vai ter dificuldade para divulgar o que fez no atual governo e 
as novas propostas. Os demais candidatos também devem 
controlar o fôlego para no final da corrida eleitoral não ser 
comparados a um cavalo paraguaio.

Pacote
O jornal DHoje fechou um 

pacote com o FLS Pesquisas 
para fazer três pesquisas 
com o intuito de avaliar o 
desempenho de cada candi-
dato que disputa as eleições 
para prefeito. O diretor-pre-
sidente do jornal, Edson Paz, 
diz que as datas em que as 
sondagens serão realizadas 
ainda não foram definidas. 
As pesquisas, que vão ser 
registradas na Justiça Elei-
toral, serão divulgadas pelo 
jornal. O diretor lembrou 
ainda que pesquisas feitas 
nos últimos 10 anos, em 
parceria com o instituto da 
Capital, tiveram êxitos de 
100%.

Gana por água
Quando começa a faltar determinado alimento no super-

mercado aumenta a gana da população para conseguir o 
produto. Parece que o racionamento da água está indo para 
o mesmo caminho. Por causa da longa estiagem, o Semae 
faz racionamento nos bairros abastecidos pela ETA, que capta 
água na represa municipal. Ao invés de economizar, o con-
sumo aumentou para 280 litros pessoa/dia. O ideal seria de 
180 a 200 litros. Conclusão, a autarquia decidiu estender o 
racionamento em mais duas horas, das 12h às 22h. O calor 
está escaldante, agora, 200 litros não são suficientes?  E se 
não chover no curto prazo como fica? O nível da represa está 
entrando em estado crítico, portanto, é melhor economizar 
e garantir o mínimo necessário até que a chuva volte a cair!

Boiada
A Frente Parlamentar 

Ambientalista da Câmara 
Federal discute hoje as mu-
danças feitas pelo governo 
na composição do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 
(Conama). No ano passado, 
decreto do Ministério do 
Meio Ambiente reduziu o 
número de conselheiros de 
96 para 23, entre membros 
de entidades públicas e de 
ONGs. As ONGs, que tinham 
22 vagas, ficaram com ape-
nas 4. A mudança, portanto, 
permitiu ao ministro Ricardo 
Salles soltar a ‘boiada’ em 
direção aos mangues e das 
restingas para privilegiar a 
especulação imobiliária.

Absurdo  
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, classificou 
como um ‘absurdo’ pesquisa 
eleitoral falsa divulgada na 
rede social por um candida-
to a prefeito de Rio Preto, 
com o objetivo de induzir os 
eleitores. “Todo mundo sabe 
que é manipulada”, recha-
çou. Nimer diz que assim 
que for divulgada sondagem 
com intenção de voto, regis-
trada na Justiça Eleitoral, a 
real situação de cada can-
didato virá à tona. Agora, 
eleitor que não acompanha 
o dia a dia da política, acaba 
acreditando nesse tipo de 
malfeito. É o que mais tem 
na internet.

Mais
O conselho é respon-

sável por estabelecer cri-
térios para licenciamento 
ambiental e normas para 
o controle e a manutenção 
da qualidade do meio am-
biente. É o principal órgão 
consultivo do Ministério do 
Meio Ambiente. Na Câmara 
tramitam propostas para re-
vogar o decreto que mudou 
a composição do Conama. 
Com o aval do presidente 
Bolsonaro, o ministro Ri-
cardo reduziu o número de 
conselheiros para controlar 
o órgão. A medida fortalece 
grileiros, madeireiros e ga-
rimpeiros e o governo mata 
a galinha dos ovos de ouro…

 Temeroso
Vereadores criticaram na 

sessão de ontem informação 
de que o trânsito de veículos 
seria liberado assim que for 
concluída a revitalização do 
Calçadão. Segundo nota da 
Prefeitura, as ruas só serão 
abertas após as 18h duran-
te a semana. Aos sábados 
o trânsito será liberado de-
pois do encerramento das 
atividades do comércio e 
aos domingos ficarão livres. 
As críticas foram feitas por 
Marco Rillo (PSOL), Már-
cia Caldas (PSD) e Celso 
Peixão (MDB). Para eles, 
seria temeroso abrir as ruas 
durante o movimento de 
pedestres.

Consciência
O vereador Anderson 

Branco (PL) disse que o 
racionamento de água pro-
longado está prejudicando a 
população, por isso defen-
deu que o superintendente 
do Semae, Nicanor Batista, 
deveria rever o tempo do 
desabastecimento. Cláu-
dia de Giuli (MDB) teceu 
comentário ao contrário do 
seu adversário político. A 
emedebista diz que, mesmo 
neste período de seca pro-
longada, falta consciência 
para as pessoas, que conti-
nuam lavando calçadas com 
água tratada. “Depois culpa 
o Semae”, rechaçou. Então, 
depois não dá para reclamar!

Cedral tem 2 candidatos a 
prefeito e 55 para vereador

Dois candidatos estão 
na disputa para comandar 
o município de Cedral pelos 
próximos quatro anos (2022 
a 2024). São eles o atual 
prefeito candidato a reeleição 
Janjão (Cidadania) e seu vice 
Irineu Biolchi Junior (PSDB) 
da coligação “Cedral em Boas 
Mãos” que tem os dois par-
tidos. Na outra chapa estão 
Cristiane Pedrão como candi-
data a prefeita e Vinicius Pé-
rico como vice ambos do PTB, 
que encabeçam a coligação 
“Respeito Por Você, Respeito 
Por Cedral” que conta  com 
mais três partidos: DEM, PL 
e MDB.

O candidato Janjão antes 
de ser prefeito foi por três 
vezes vereador e busca agora 
a reeleição. Ele salienta que 
teve  3 anos de meio de 
muito trabalho. “Vamos para 
a reeleição com a certeza de 
que olhamos para a cidade 
de forma planejada, afirmou 
o candidato.

Ele destaca que fez uma 
reestruturação na Educação 
a na Saúde implementou o 
atendimento humanizado. 
“Com a certeza de que Cedral 
está no caminho certo, o tra-
balho precisa continuar”, fala.

A candidata Crist iane 
Pedrão foi por duas vezes 
primeira dama da cidade, 
período na qual atuou como 

presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, onde ao lado 
do seu marido e então prefeito 
José Luis Pedrão. “Realizamos 
várias obras, fizemos melho-
rias na educação, na saúde, 
no esporte e infraestrutura”, 
salientou a candidata.

Por tem em seu passado 
tios que já foram vereadores 
e vice-prefeito acredita que 
dentro da política pode ser 
útil. “Me sinto, uma mulher 
totalmente capaz e preparada 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

EMERGENCIAL

Cadastro para pedir auxílio 
cultural termina dia 15

O prazo para o cadastra-
mento de profissionais da 
cultura feito pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa de 
São Paulo para o pagamento 
da renda básica emergencial 
prevista na Lei 14.017/20, a 
chamada Lei Aldir Blanc, ter-
mina no dia 15 de outubro. O 
Governo do Estado vai destinar 
até R$ 189,15 milhões para 
a renda básica, que poderá 
beneficiar cerca de 63 mil pro-
fissionais da cultura com R$ 3 
mil cada um. Os recursos são 
oriundos do Governo Federal.

O cadastro de profissionais 
para o recebimento da renda 
básica deve ser feito online 
por meio do site: www.dados-
culturais.sp.gov.br. Ele está 
adaptado às exigências da Lei 
14.017/20 e do respectivo 
decreto de regulamentação 
editado pelo Governo Federal.

“O setor cultural é muito 

importante para a economia 
de São Paulo, com 3,9% do 
PIB estadual e 1,5 milhão de 
empregos”, afirma Sérgio Sá 
Leitão, Secretário de Cultura e 
Economia Criativa. “Foi, porém, 
um dos setores mais impac-
tados pela crise gerada pela 
pandemia. O investimento do 
Governo Federal em parceria 
com estados e municípios, por 
meio da Lei 14.017/20, é fun-
damental para mitigar a crise e 
acelerar a recuperação.”

Podem solicitar a renda bá-
sica profissionais que tenham 
atuado em áreas artísticas 
nos 24 meses anteriores à 
data da publicação da lei, o 
que deve ser comprovado de 
forma documental ou autode-
claratória; e que não tenham 
emprego formal ativo, que 
não tenham renda familiar 
mensal per capita superior a 
meio salário-mínimo ou renda 
familiar mensal total maior 
do que três salários mínimos, 

Da REDAÇÃO

Vereadores querem mudar 
horários de salões e barbearias

Dois vereadores usaram a 
sessão desta terça-feira (6) 
para cobrar da Prefeitura e do 
Comitê Gestor de Enfrentamen-
to ao Coronavírus ampliação ou 
mudança no horário permitido 
para o funcionamento das bar-
bearias e salões de beleza de 
Rio Preto. Atualmente setor 
pode funcionar 8 horas por dias 
definido o funcionamento de 
segunda a sábado das 10 às 
18 horas.

Os vereadores Zé da Aca-
demia (Patriota) e Anderson 
Branco (PL) salientam que 
foram procurados por diversos 
empresários e profissionais do 
setor de beleza que pediram no 
mínimo que os estabelecimen-
tos passam abrir mais tarde. 
“Muitas pessoas somente tem 
dois das 18 horas para poder 

ir ao barbeiro o cabeleireiro”, 
salientou o vereador Zé.

Da mesma forma o vereador 
Branco que atua na área e tem 
diversos conhecidos do ramo 
pedem essa mudança.

O setor foi um dos mais 
prejudicados por conta das 
restrições impostas pela qua-
rentena contra a proliferação 
da Covid-19.

Sérgio SAMPAIO

DEPOIS DAS 18H

ELEIÇÕES 2020

de assumir essa responsabili-
dade”, finalizou Cristiane.

Legislativo – a Câmara Mu-
nicipal de Cedral tem nove (9) 
vagas que será disputada por 
55 candidatos a vereador – dos 
quais 50,9% disputam a sua 
primeira eleição – 27,27% vão 
para a sua segunda disputa e 
indo para a sua 3ª, 4ª e 5ª são 
7,27% cada. No que diz respei-
to ao gênero são 65,45% são 
homens e 34,54% mulheres.

que não recebam benefício 
previdenciário, assistencial, 
seguro-desemprego ou verba 
de programa de transferência 
de renda federal, à exceção do 
Programa Bolsa Família, que 
não tenham recebido, no ano 
de 2018, rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70, 
e que não sejam beneficiários 
do auxílio emergencial previs-
to na Lei nº 13.982, de 2 de 
abril de 2020. A lei determina 
ainda que a mulher provedora 
de família monoparental deve 
receber o valor dobrado.

Janjão, atual prefeito e candidato à reeleição

Partidos: são cinco partidos 
na disputa pelas cadeiras do 
legislativo sendo que quatro 
deles terão 13 candidatos 
cada um são eles: Cidadania, 
PSDB, MDB e PTB e com 3 
candidatos Patriota totaliza dos 
55 candidatos.

Eleição – a decisão de 
quem serão os 09 vereadores 
será tomada pelos 7.224 elei-
tores que irão as urnas no dia 
15 de novembro.

Divulgação

Caso haja sobra na renda 
básica, os recursos serão re-
alocados para os 25 editais 
do ProAC Expresso LAB, que 
também estão abertos para 
inscrições até o dia 3/11 no 
endereço: www.proacexpres-
soaldirblanc.org.br. Ao todo, o 
programa deve apoiar a realiza-
ção e premiar 1,7 mil projetos 
e profissionais do setor cultural 
de todas as regiões de São 
Paulo, gerando cerca de 22,7 
mil postos de trabalho e um 
impacto econômico estimado 
em R$ 113 milhões.

Sérgio SAMPAIO

Afoitos

Cristiane Pedrão já foi duas vezes primeira-dama

NA ALESP
Aposentados usam tribuna 

para criticar projeto

Representantes dos ser-
vidores aposentados da Edu-
cação usaram a Tribuna Livre 
da Câmara de Rio Preto na 
sessão desta terça-feira (6) 
para pedir o apoio dos verea-
dores contra a aprovação do 
PL 529 que está tramitando 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp).

Segundo Elisabel Suzano 
Pascon, diretora regional da 
APAMPESP (Associação de 
Professores Aposentados do 
Magistério Público do Estado 
de São Paulo), o objetivo de 
usar a tribuna foi apresentar 
para os vereadores os preju-
ízos que a PL 529 vai trazer 
para aposentados e pensio-

nistas – já que a proposta 
aumenta a alíquota de con-
tribuição de 2% para 3% do 
beneficio.

Ela salienta que a propos-
ta está sendo obstruída pela 
oposição, mas eles sabem 
que o governador João Doria 
(PSDB) tem a maioria na Alesp 
e por isso querem que os ve-
readores entrem em contato 
com os deputados estaduais 
cobrando que os mesmo apro-
vem a proposta.

A APAMPESP tem cerca de 
1.100 associados na regional 
Rio Preto que abrange 36 mu-
nicípios – no Estado são mais 
de 20 mil associados à entida-
de que agrupa ex-professores, 
diretores e supervisores de 
ensino.

Sérgio SAMPAIO

O setor cultural é muito importante para a 
economia de São Paulo, com 3,9% do PIB 

estadual e 1,5 milhão de empregos

“

”
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NA SP-310
Carro-forte quebra e 

causa pânico em rodovia

Motoristas que trafega-
vam pela rodovia Washing-
ton Luis (SP-310), durante 
a manhã desta terça-feira 
(6) temeram pela seguran-
ça ao verem um carro forte 
parado no acostamento. A 
Polícia Militar foi acionada, 
por muitos deles, através do 
telefone 190, por acredita-
rem se tratar de um assalto.

Entretanto, o veículo es-
tava passando por manuten-
ção e uma equipe de oficina 
estava no local. Três viaturas 
do Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) e outras 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual estiveram no local para 
verificar o que se acreditava 
ser um crime.

O capitão Laércio Alexan-
dre Cavalari esteve no local. 
“Entramos em contato com 
a empresa, inclusive, para 
orientá-los de que quando 
ocorrer situações desse tipo, 
que nos informe para que o 
patrulhamento não seja dire-
cionado sem a necessidade”, 
afirmou.

Além dos chamados ao 
Copom (Centro de Opera-
ções da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo) um 
vídeo com imagens do carro 
forte, das viaturas e policiais 
no local foi compartilhado 
através do WhatsApp. O 
narrador chega a narrar que 
se trata de um assalto e 
que a rodovia estava sendo 
fechada. O trânsito flui nor-
malmente na via.

Tatiana PIRES

Um estudante de 19 anos 
foi baleado na noite desta 
segunda-feira (5), no Solida-
riedade, em Rio Preto. O crime 
aconteceu na quadra do bairro.

Segundo o boletim de ocor-
rência, dois ocupantes de uma 
moto passaram atirando na 
vítima, sendo que um dos tiros 
acertou a cabeça do estudante.

Populares socorreram o 
jovem e o levaram para a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to) Santo Antônio. Devido a gra-
vidade dos ferimentos, ele foi 
transferido para o Hospital de 
Base. Nenhum popular quis se 
identificar na unidade de saúde.

A assessoria de imprensa do 
HB informou que a vítima está 
internada em estado grave, in-
tubado, sedado e sem previsão 
de alta.

A perícia do Instituto de 
Criminalística foi acionada e 
a tentativa de homicídio será 
investigada.

Estudante é 
baleado na 

cabeça no bairro 
Solidariedade

Tatiana PIRES

NA UTI

Motoristas confundiram carro-forte quebrado com assalto em andamento

Divulgação

AMÉRICO GIMENES, faleceu aos 80 
anos de idade. Era casado com a Sra. 
Valdeci Santos de Oliveira e deixa os fi lhos 
Milton, Osmar e Hermes. Foi sepultado no dia 
06/10/2020, às 10:00, saindo seu féretro do 
velório direto para o cemitério de Onda Verde.

DORVALINO DONEGA, faleceu aos 81 
anos de idade. Era casado com a Sra. Nilda 
Ana Mialichi Donega e deixa os fi lhos Marcia 
Cristina, Ricardo Alexandre e Ana Paula. Foi 
sepultado no dia 06/10/2020, às 13:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

JAMIL JACINTO DA SILVA, faleceu aos 
77 anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 06/10/2020, às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério da São João Batista.

MANOEL MARTINS DE ATAÍDE, faleceu 
aos 89 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Julia Rosa Neres Martins e deixa os fi lhos 
Claudio, José Aparecido, João Carlos, Rose-
meire Aparecida e Rosalice. Foi sepultado no 
dia 06/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério de 
São Sebastião do Pontal/MG.

BENEDITO RODRIGUES, faleceu aos 
69 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Benedita Divina de Oliveira Rodrigues e 
deixa os fi lhos Ana Claudia, Antonio Carlos, 
Marcos Benedito, João Batista, Denise do 
Carmo e Willian Rodrigues. Foi sepultado 
no dia 05/10/2020, às 10:00, saindo seu 
féretro do velório municipal de Irapuã para o 
mesmo cemitério.

CARLITO APARECIDO DE ASSIS, faleceu 
aos 62 anos de idade. Era solteiro. Foi sepul-
tado no dia 04/10/2020, às 14:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério municipal de Guapiaçu.

CLEUSE DE SOUZA RAMOS, faleceu aos 
88 anos de idade. Era viúva do Sr. Edgard 
Ribeiro de Carvalho e deixa os fi lhos Myriam, 
Marcos, Débora, Percide e Edgard (falecido). 
Foi sepultado no dia 04/10/2020, às 13:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

ERACI APARECIDA SINHORINI, faleceu 
aos 78 anos de idade. Era solteira e deixa a 
fi lha Juliana Aparecida. Foi sepultada no dia 
04/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério da 
Ressurreição.

FRANCISCA ELISABETH ALVARES, 
faleceu aos 73 anos de idade. Era casada 
com o Sr. Luiz Antonio Ferreira e deixa os 
fi lhos Marcelo e Eloisa. Foi sepultada no dia 
05/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério da 
Ressurreição.

GENY MARIA DE CAMARGO NUNES, 
faleceu aos 82 anos de idade. Era casada com 
o Sr. Juvencino Gonçalves Nunes e deixa os 
fi lhos Aroldo, Silvia, Carlos, Simone e Marçal. 
Foi sepultada no dia 05/10/2020, às 08:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério municipal de Cedral.

HOLANDA FERREIRA MARINELLI, fale-
ceu aos 93 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Erasmo Francisco Marinelli e deixa os fi lhos 
Luci, Maria Angélica, Nanci (falecida), Ademir 
(falecido), Erasmo (falecido) e Irvando (fale-
cido). Foi sepultada no dia 05/10/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório municipal 
de Cedral para o mesmo cemitério.

IGNEZ FERNANDES BUENO, faleceu aos 
86 anos de idade. Era viúva do Sr. Salvador 
Bueno Baessa e deixa os fi lhos Carlos, Renato 
e Mirnaluzi Foi sepultada no dia 05/10/2020, 
às 10:00, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ILZA MARIA DO ROSÁRIO, faleceu aos 
64 anos de idade. Era divorciada do Sr. Pedro 
Aguiar Fogaça Neto e deixa os fi lhos Viviane, 
Franciele, Viana e David. Foi sepultada no dia 
05/10/2020, às 13:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

IVONETE DE SOUZA NOGUEIRA, faleceu 
aos 91 anos de idade. Era solteira. Foi sepul-
tada no dia 06/10/2020, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

FUNDAÇÃO CASA

Juiz manda internar menor 
que esfaqueou padrasto

Um pedreiro de 36 anos 
foi esfaqueado pelo enteado 
durante a madrugada desta 
terça-feira (6). O crime acon-
teceu na casa da família, no 
bairro Santo Antônio, em Rio 
Preto. O adolescente, de 17 
anos, foi apreendido.

Ontem à tarde o juiz Evan-
dro Pelarin decretou a “interna-
ção provisória” do adolescente. 
Agora, o processo terá 45 dias 
para ser concluído. Nesse pra-

zo, o juiz ouve o adolescente 
e testemunhas e, ao final, 
se confirmada autoria, pode 
decretar a “medida socioedu-
cativa internação”, cujo prazo 
máximo é de 3 anos.

Crime - Na hora do crime, a 
Polícia Militar foi acionada para 
atender um caso de desenten-
dimento familiar e, no trajeto, 
encontrou o adolescente ca-
minhando ensanguentado. Ao 
avistar a viatura, ele, então 
correu, mas acabou detido logo 
à frente.

De acordo com o boletim 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

de ocorrência, o adolescente 
confessou aos policiais que 
havia desferido golpes de faca 
no padrasto e alegou que foi 
para defender a mãe dele, que 
estava sendo ameaçada. À PM, 
ele disse que sua intenção era, 
realmente, matá-lo, e que após 
a primeira facada na região do 
abdome, “puxou as vísceras da 
vítima para fora”.

A vítima foi socorrida à UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to) Santo Antônio e, depois, 
encaminhada ao Hospital de 
Base. A assessoria de im-

prensa do HB informou que ele 
passou por cirurgia, segue in-
ternado e sem previsão de alta.

A PM informou no registro 
policial que, inicialmente, não 
conseguiu contato com a família 
do pedreiro, por questões de 
segurança do adolescente, já 
que eles estavam revoltados 
com o crime.

O adolescente foi levado à 
Central de Flagrantes e enca-
minhado à carceragem da Deic 
(Divisão Especializada de Inves-
tigações Criminais) e à tarde à 
Fundação Casa.

Guilherme BATISTA

Juiz Evandro Pelarin 
determinou internação 
provisória do menor

EM IPIGUÁ

Jovens se entregam, 
confessam assassinato 
mas acabam liberados

Dois adolescentes, de 
15 e 17 anos, procuraram 
a Polícia Civil de Rio Preto 
nesta segunda-feira (5) para 
confessar que assassinaram 
outro adolescente em uma 
chácara em Ipiguá, no últi-
mo domingo (4). O crime foi 
homicídio foi registrado na 
delegacia de Nova Granada.

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, o adolescente 
de 15 anos confessou que 
desferiu três tiros na vítima, 
com revólver calibre 38, após 
ter sido encarado e xingado, 
além de ter dado um tapa 
no rosto do adolescente de 
17 anos.

Indagado se conhecia a 
vítima, o autor dos disparos 
disse que somente sabia que 
o jovem já havia matado uma 

pessoa por causa de uma 
briga por pipa. Ele alegou que 
estavam armado para garantir 
sua segurança. Após o crime, 
o adolescente contou que 
arremessou a arma em um 
mato da chácara vizinha e que 
não retornou para buscá-la 
por medo.

O menor de 17 anos dis-
se à polícia, que enquanto a 
vítima estava caída, deu dois 
chutes no corpo.

Os adolescentes foram até 
a Central de Flagrantes de 
maneira espontânea e acom-
panhados da tia do autor dos 
disparos. Eles foram ouvidos 
pelo delegado de plantão e a 
responsável assinou um ter-
mo de compromisso e respon-
sabilidade para apresentar os 
adolescentes infratores em 
audiência quando forem no-
tificados. Em seguida, foram 
liberados.

Tatiana PIRES

REPROVADO EM TESTE

Psicóloga procura 
polícia pela 2ª vez para 
denunciar vigia tarado
Uma psicóloga de 46 anos 

procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto para denunciar que tem 
sido ofendida e também re-
cebido nudes de um vigilante 
que foi reprovado em teste 
psicológico realizado por ela 
para avaliação referente à 
permissão de uso de arma 
de fogo. A psicóloga informou 
que é credenciada pela Po-
lícia Federal para realizar as 
avaliações.

Essa é a segunda vez que 
a psicóloga denúncia o vigi-
lante - no último dia 25 ela já 
havia registrado um boletim de 
ocorrência relatando as ofen-
sas recebidas por mensagem, 
no entanto, ele continuou 
enviando fotos e mensagens 
que a deixam constrangida, 
ameaçada e agredida.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o vigilante foi até a clínica da 
psicóloga no dia 3 de julho 
para fazer a avaliação psicoló-
gica - Reciclagem de Vigilante. 
A psicóloga disse que “perce-
beu a inconsistência em sua 
fala, como também seu baixo 
desempenho nas avaliações, 
incompatível com o perfil pro-
fissional de vigilante”.

Então, a psicóloga orientou 
que seria preciso complemen-
tar a avaliação com outros tes-
tes. A conclusão da avaliação 
foi de que ele era inapto. Ele 
apresentou comportamento al-
terado e inadequado, passan-
do a dizer que iria processá-la, 
que era “artista, youtuber, can-

tor e compositor, questionando 
e se questionando que não era 
esquizofrênico”

Ainda de acordo com a 
profissional, o vigilante tentou 
ser aprovado na avaliação psi-
cológica em Araçatuba, onde 
outra psicóloga orientou que 
ele aguardasse 30 dias para 
realizar novo teste. Ele, insistiu, 
procurando outra avaliadora, 
dessa vez, em Presidente Pru-
dente e omitindo o fato de ter 
sido reprovado, o que segundo 
a vítima, se ele tivesse contado 
teria que ter passado por outros 
testes.

Ao sair o resultado dessa 
última avaliação, como apto, o 
vigilante passou a enviar men-
sagens à vítima e a psicóloga 
de Araçatuba, com ofensas e 
imagens de sua genitália.

Ao ter conhecimento da 
reprovação anterior e de que o 
vigilante mentiu, a psicóloga de 
Presidente Prudente informou 

Tatiana PIRES
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ao vigilante que o teste reali-
zado por ela não tinha validade 
e que iria comunicar o fato 
à Polícia Federal. Ele, então, 
passou a ofendê-la também por 
mensagem e ela o bloqueou.

A vítima contou à polícia 
que no dia 15 de setembro 
recebeu um link de um vídeo 
postado no Youtube em que 
o vigilante fala seu nome na 
denúncia e diz que é seu direito 
de resposta. Ele afirma, de 
acordo com a psicóloga, entre 
outras mentiras que “sofreu 
atos de racismo, injúrias e as-
sédio moral”. Ele ainda enviou 
outras mensagens que a dei-
xou constrangida e se sentindo 
ameaçada.

O caso foi registrado como 
importunação sexual e ameaça. 
A psicóloga afirmou que deseja 
que o vigilante seja responsa-
bilizado criminalmente e apre-
sentou documentos e imagens 
recebidas dele.

Cláudio LAHOS



Existe espaço para uma boa convivência entre o consumo de 
álcool e uma função cardiovascular saudável? A resposta será ne-
gativa para aquelas pessoas que utilizam as bebidas alcoólicas sem 
critérios e sem moderação. A resposta será afirmativa para aquelas 
pessoas que procuram compreender os benefícios de algumas bebi-
das alcoólicas e também qual quantidade consumir semanalmente.

O bom senso deve prevalecer em relação ao simples e muitas 
vezes exagerado prazer de beber por beber, buscando embriagar-se 
e posteriormente tendo de vivenciar consequências maléficas para 
a saúde.

Antes de comentar sobre os aspectos positivos relativos ao 
consumo moderado de algumas bebidas alcoólicas, vou ponderar 
sobre os efeitos indesejados do álcool para o coração e nossa 
saúde em geral.

As bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, como o 
uísque, são extremamente calóricas, favorecendo o ganho expressivo 
de peso e aumentando o risco de desenvolver diabetes. As bebidas 
alcoólicas, em geral, causam processo inflamatório em alguns ór-
gãos, como o coração, fígado, pâncreas e cérebro.

O consumo exagerado de bebidas alcoólicas por um período 
prolongado (meses e anos) pode causar insuficiência cardíaca, ou 
seja, a falência estrutural e funcional do coração, como também 
cirrose hepática, uma doença extremamente grave caracterizada 
pela destruição do tecido hepático.

Por outro lado, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas sob 
a forma de uma bebedeira ou “porre” pode ocasionar pancreatite 
aguda, grave estado inflamatório do pâncreas, que pode matar 
por hemorragia, além de alterações neurológicas diversas, como 
confusão mental e alucinações.

O consumo de álcool deveria ser sempre planejado, não simples-
mente começar a beber loucamente, sem horário para terminar, sem 
preocupação com a quantidade e, principalmente, sem considerar 
que muitas vezes os efeitos da embriaguez podem culminar com a 
perda de oportunidades, com o prejuízo nas relações humanas e 
com o impacto irreversível no ambiente familiar. Benjamim Franklin, 
uma das figuras historicamente mais representativas da diplomacia 
norte-americana, profetizava que devemos “tomar conselhos com 
o vinho e tomar decisões com a água”.

Apreciar de maneira correta
Mas é claro que existem alguns aspectos positivos e muito in-

teressantes acerca das bebidas alcoólicas e, desta forma, sabendo 
apreciar e consumir com a devida moderação, podemos ganhar um 
grande aliado na luta contra algumas doenças e contra o estresse 
do mundo moderno.

Como dito anteriormente, o consumo de álcool pode ser benéfico 
à saúde cardiovascular, contanto que as pessoas conheçam algu-
mas informações, saibam escolher e reconhecer as propriedades 
da bebida alcoólica e também tenham moderação no consumo 
diário ou semanal.

Sendo muito direto e objetivo, não há dúvidas de que a melhor 
bebida alcoólica para o coração, do ponto de vista de proteção, 
é o vinho tinto. A concentração de substâncias conhecidas como 
polifenóis determina os reais benefícios de uma bebida alcoólica 
para a saúde cardiovascular.

E neste quesito, o vinho tinto se sobressai em relação aos outros 
tipos de bebidas alcoólicas, incluindo o vinho branco. Lembrando que 
o vinho tinto, por ser uma bebida fermentada sem remover as cas-
cas e sementes das uvas, conserva boa parte dos polifenóis na sua 
composição. As propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes do 
vinho tinto derivam exatamente da alta concentração dos polifenóis.

Existe aquele conceito que se popularizou de “tomar uma taça 
de vinho por dia faz bem ao coração”. Devemos interpretar este 
conceito como sendo válido para pessoas que querem verdadeira-
mente utilizar o vinho como um aliado na prevenção da aterosclerose 
e do diabetes.

Muitos estudos já demonstraram que este consumo diário do 
vinho tinto favorece a redução dos níveis de colesterol e combate 
a resistência à insulina, um importante mecanismo presente na 
gênese do diabetes. No entanto, cabe destacar que não há fun-
damento em se combinar uma taça de vinho diária com alimentos 
gordurosos e processados. Isto aumentaria o poder do malefício 
em detrimento do benefício.

Abaixo do vinho, numa escala hierárquica de benefícios para 
a saúde cardiovascular, estaria a cerveja. Embora a cerveja seja a 
bebida alcoólica mais presente nas bebedeiras e “porres”, ela pode 
ser útil para agregar efeitos anti-inflamatórios ao nosso coração e 
nosso organismo, quando consumida criteriosamente.

Na composição da cerveja, encontramos alguns polifenóis e tam-
bém vitaminas do complexo B, sendo que estas últimas auxiliam no 
metabolismo cardíaco. Uma dica interessante para se aproveitar os 
benefícios da cerveja, principalmente em meses muito quentes, seria 
escolher três a quatro dias da semana e consumir uma lata por dia.

Consumir mais do que isso, dependendo dos alimentos que 
irão completar a refeição, pode resultar em distensão abdominal e 
sensação de empachamento.

Destilados? Vá com calma
As bebidas alcoólicas destiladas, como o uísque, vodca, licor e 

cachaça, apresentam teor alcoólico geralmente mais elevado, são 
significativamente mais calóricas e seus benefícios cardiovasculares 
não são valoráveis.

Estas bebidas deveriam ser consumidas ocasionalmente, sempre 
em pequena quantidade, visto que seu consumo exagerado pode 
propiciar efeitos inflamatórios no músculo cardíaco, causando 
dilatação progressiva e redução da capacidade efetiva do mesmo.

Nas últimas décadas tem crescido, principalmente entre os 
jovens, o hábito de consumir conjuntamente as bebidas destiladas 
e os energéticos, ricos em cafeína e taurina. Este hábito promove 
elevação da temperatura corpórea, elevação da pressão arterial, 
arritmias e consequente maior risco de morte súbita.

As bebidas destiladas, devido ao maior teor alcoólico, podem 
promover mais alterações neurológicas e risco aumentado para o 
AVC (acidente vascular cerebral).

A vida humana fundamenta-se no livre arbítrio. Nós somos ple-
nos intelectualmente para buscar o conhecimento e, a partir dele, 
definir nossas escolhas e hábitos.

No tocante ao consumo de bebidas alcoólicas, está em jogo o 
prazer de beber sem critério ou beber de forma seletiva e criteriosa. 
O prazer de beber pode ser convertido em importante aliado da 
saúde cardiovascular, mas isto somente acontecerá se estivermos 
atentos à quantidade e qualidade da bebida.

O vinho tinto em primeiro lugar, a cerveja em segundo lugar, 
ambas com absoluta moderação para que a vida siga em frente sem 
grandes percalços. Caso queira ler mais sobre saúde do coração, 
acesse meu site: https://coracaomoderno.com.br.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago – www.drgabrielcardio.com.br
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Consumir bebida 
alcoólica pode fazer bem 

ao coração?

SEM PROCURA

A campanha de vacina-
ção contra a poliomielite 
começou com baixa pro-
cura em Rio Preto. No pri-
meiro dia, foram vacinas 
somente 143 crianças. 
“Precisamos da colabora-
ção dos pais para levarem 
as crianças para receber 
a dose”, afirma a gerente 
de Imunização de Rio 
Preto, Michela Barcelos.

A campanha é nacional 
e segue até o dia 30 de 
outubro. A estimativa é 
de que 19.149 crianças 
na faixa etária de 1 a 
menores de cinco anos 
recebam a dose da cam-
panha – VOP – Vacina Oral 
Poliomielite, que protege 
contra a paralisia infantil.

O Ministério da Saúde 
preconiza meta de 95% 
de cobertura vacinal. “Nos 
últimos meses, o municí-
pio tem registrado cober-
turas abaixo da meta para 
outras vacinas, ficando na 
faixa de 88%, e isso é um 
risco para a reintrodução 
de doenças que estão 
controladas, por conta 
das boas coberturas que 

Vacina contra pólio imuniza 
só 143 crianças no 1º dia

sempre tivemos”, acres-
centou.

Para receber a dose da 
campanha basta procurar 
uma sala de vacina, de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30, levando 
carteirinha de vacinação. 

 
Multivacinação - Além 

da campanha contra a po-
liomielite, o Ministério da 
Saúde também promove 
até o dia 30 de outubro a 
campanha de multivacina-
ção, que tem por objetivo 

atualizar a carteira vacinal 
de crianças e adolescen-
tes menores de 15 anos. 
Para essa campanha, não 
há estimativa nem meta, 
mas é importante que os 
pais levem os filhos a uma 
sala de vacina.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Campanha de vacinação contra pólio vacinou só 143 crianças ontem

Divulgação SMCS

AGENDAMENTO

Serviço de castração tem muitas faltas
Da REDAÇÃO

Cláudio LAHOS

Primeiro dia de atendimento no Pinheiro novamente 
teve alto índice de faltas

O primeiro dia de castração 
em massa promovido no Pi-
nheirinho, ontem, registrou um 
alto índice de abstenção. Foram 
106 faltas de pessoas que ti-
nham agendado o serviço mas 
não foram levar seu animais.

“Tivemos quase 50% de 
faltas neste primeiro dia de 
ação. É um número muito alto 
para uma ação tão importante. 
Agendamos todas as cirurgias 
desde a semana passada e 
toda a equipe está preparada 
para atender todos os animais 
agendados. Ao faltar, o muníci-
pe tira o lugar de outra pessoa 
que está aguardando”, lamenta 
Karol Prado, diretora do Dibea.

Ontem o serviço atendeu 
146 animais, sendo 89 cães 
e 57 gatos. A ação, realizada 
pela Prefeitura de Rio Preto 
continua até domingo, dia 11, 
das 8h às 15h.

Além de serem castrados, 
os animais também recebem 
microchip, que permite a identi-
ficação dos responsáveis. A pre-
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A taxa de ocupação de 
leitos de UTI em Rio Preto 
atualmente é de 58%. O ín-
dice é positivo já que desde 
o início do mês de outubro 
a taxa vinha apresentando 
aumento chegando a qua-
se 60% de ocupação no 
domingo, dia 4. São 333 
internados com 131 pa-
cientes em UTI e 202 em 
enfermarias. Do total 151 
são positivos para covid-19 
(74 deles em UTI e 77 em 
enfermarias).

Nesta terça-feira, dia 
6, a gerente da vigilân-
cia epidemiológica Andréia 
Negri, responsável pela 
atualização dos números 
envolvendo o coronavírus, 
divulgou o resultado de 131 
novos casos positivos para a 
doença, sendo que 6 foram 
por testes sorológicos e 
125 pelo PCR. Outros nove 

óbitos também foram regis-
trados nas últimas 24 horas.

Com a atualização a cida-
de tem no momento 23.259 
pessoas com covid-19, com 
631 óbitos, 20.430 já estão 
recuperados, 2.345 são 
profissionais da saúde e ou-
tros 2.464 apresentaram a 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG).

O percentual de positivi-
dade para casos leves é de 
29% e para os casos graves 
61%. Isso quer dizer que a 
cada 100 pessoas testadas 
com sintomas leves da do-
ença 29 terão covid-19 e 
nas que apresentam quadro 
mais severo 61 testarão 
positivo.

Em relação a média mó-
vel nesta semana o acumu-
lado é de 147 casos por dia. 
No dia 1 deste mês eram 
185. O pico ocorreu no dia 
1 de agosto com 291 casos 
por dia em média.

visão é de que 1,2 mil animais 
sejam castrados até domingo. 
Caso haja dúvidas quanto ao 
horário ou sobre a castração, 
o munícipe cadastrado pode 
ligar nos telefones (17) 99602-
1457 ou (17) 99615-8831.  

Na primeira etapa da cas-
tração em massa - para cães 
e gatos 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.

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

RIO PRETO

Ocupação de UTI é de 58%
Da REDAÇÃO

Taxa de ocupação de UTIs em Rio Preto está em 58%, segundo Saúde

Divulgação
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NOVIDADE

O Dae reabr iu depois de 
liberada a abertura de bares e 
restaurantes pelo protocolo da 
“pandê”, com uma novidade: 
agora incluiu no cardápio, pizzas 
individuais em forno de lenha 
com massa feita de farinha 
italiana. 

BABY II

Eduardo e Cinthia Bassitt Porto, que residem em Campinas, vão 
ganhar mais um netinho. Daniel e Bárbara Bassitt Porto Felício 
anunciaram que em março do ano que vem, vão ganhar um 
irmãozinho para seu primogênito Augusto. Se for mulher, vai 
receber o nome de Yolanda, em homenagem à saudosa Yolanda 
Bassitt, bisavó do infante.

UM CASAMENTO CHIC E CARINHOSO 

I

A vida torna-se mais confortável e previsível,quando bebe da 
fonte de um evento caprichado, moldado com rigor e plantado 
sobre primoroso acabamento. Foi assim com um estilo denso 
e envolvente do começo ao fim, o glamouroso casamento do 
médico Giovanni Braile Sternieri, filho do engenheiro agrônomo 
Walter Sternieri Junior e da médica Valéria Braga Braile Sternieri 
- neto do saudoso Domingo Marcolino Braile, terceira geração de 
médicos - e a jovem personal influencer, Victória Guedes Pereira, 
filha de Eduardo e Vanessa Colino Busnardo Guedes Pereira.

II

Letícia Grisi não aguentou o cheiro do perfume. Antes mesmo 
do que imagina a vã filosofia, apesar de dizer aos amigos que 
havia jogado a toalha e por um período de pelo menos um 
ano, não ia querer voltar a comandar um buffet, recapitulou 
diante da sedutora oferta de um casamento pequeno - eram 
36 pessoas - mas absolutamente requintado e com um toque 
familiar, bem europeu.

III

Dia 26 de setembro, um sábado, o casamento dissecou com 
grande rigor estético e leitura poética, a cerimônia religiosa 
realizada na residência dos pais do noivo, com a benção do 
pastor Walter e com música de Walter Armstrong.

IV

A recepção a que se seguiu, teve buffet e serviço assinados  por 
Letícia Grisi, que usou as maravilhosas toalhas e porcelanas 
inglesas cedidas pela avó, Maria Cecilia Braile, os cristais da 
mãe do noivo. O detalhe foram os porta-guardanapos, por 
sugestão de Letícia Grisi, que eram bouquets garnies de épìces 
colhidas na horta da casa – alecrim, salsa, tomilho, louro, zimbro, 
manjericão- que perfumaram as mesas e prepararam o olfato 
para o desfile de delícias compostas pelo cardápio irretocável.
 

V

Primorosos arranjos em branco, de gypsophilas, montados 
pelas mulheres da casa- vejam que detalhe chic! -, carregavam 
delicadezas intensas e adicionavam um visual totalmente 
requintado à residência em cujo varandão se acomodaram os 
familiares para o almoço. 

VI

Foi uma tarde esplêndida e carinhosa, onde não refrearam a 
adrenalina. Ao contrário, provocaram uma imersão na alegria 
e animação de cortar o fôlego, graças ao espumantes servidos 
generosamente. 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
07 de outubro de 2020

ANIVERSÁRIOS 

ESSES, OS ANIVERSÁRIOS DE HOJE E AMANHÃ: 7, quarta-feira: 
Dia do Compositor, se vivo fosse, o saudoso colunista Nenê Homsi, 
que nos deixou em setembro de 2016, estaria completando hoje, 
81 anos; as trigêmeas Patrícia Maria Cêntola Crocera, Cláudia 
Maria Cêntola  e Valéria Maria Cêntola Attab, Ana Vetorasso 
Haddad, Betinha Abussamra Albanezzi, Maria Áurea Lourenço Luz, 
Renato Kuyumjian, Ana Maria Ferreira da Silva, Juliana Estrela, 
Bruna Sergio, Naila Araujo de Facio. 8, quinta-feira: Dia do 
Nordestino, Adna Fava Danielli, Débora Correia Pereira de Souza 
Calil, Neusa Serra, Claudia Lacerda, Daniela Golfieri, Sueli Veloso. 

HOMENAGEM

A Unidos de São Clemente, 
quando o carnaval acontecer 
-embora não se saiba o dia-
, pretende homenagear na 
Sapucaí a santa brasileira 
Irmã Dulce (1914-1992), que 
comandou uma grande obra 
social na Bahia.

RODA GIGANTE

Com 90 metros de altura, e 
espelhada na London Eye, 
aterrissa em São Paulo até 
o fim de 2021, a maior roda 
gigante da América Latina. Será 
montada no Parque Cândido 
Portinari, no entorno do Rio 
Pinheiros.

     O Posto Cocenzo, na 
estrada para Mirassol, ao 
lado do clube de campo 
Monte Líbano, acaba de 
ganhar uma unidade on 
the road do restaurante 
Madero. É o Madero 
Conteiner.

     Aniversariante de hoje, 
Ana Vetorasso Haddad, 
esposa de Marcio Anisio 
Haddad comemora neste 
finde na Riviera de São 
Lourenço, aproveitando o 
feriado prolongado com os 
filhos, nora, genro e netos.

     Eliane Menezes Hawilla 
está recepcionando em 
sua casa, em Iporanga, 
sua mãe, Maria Menezes, 
sua irmã Sônia e seu 
cunhado Julinho.

    Inspira cuidados o 
estado de saúde de Abner 
Tavares da Silva. 

    Desta coluna, as 
condolências à família 
de Jesus Manuel Alonso 
Gerez, que morreu aos 61 
anos acometido por um 
infarto. 

     As condolências da 
coluna também, pelo 
falecimento de D. Maria 
de Lourdes Franchin 
Sanson, esposa de Nelson 
Sanson.

    Beny Haddad já bateu 
o martelo: passa o Natal 
aqui em Rio Preto. Vem 
em novembro e já fica 
para o Natal.

    Seguiram ontem para 
dez dias na praia de 
Juquei, Gustavo Arroyo 
Barbosa e seu filho, Arthur.

* 

* 

* 

* 

CASA DE FESTAS

A Algodoeira, de Jorginho 
e Mazé Cury, não deverá 
mais reabrir como casa de 
samba que regularmente 
reunia, antes da pandemia, 
sambistas e ardorosos fãs do 
ritmo para noitadas no final de 
semana. Mazé Ribeiro Cury, 
a proprietária, diz que está 
cansada de trabalhar até 3 
horas da madrugada. A partir 
de agora, pretende apenas 
alugar o emblemático local, 
para festas.

SAM’S CLUB

O Sam’s Club, como já informei 
aqui, deve ser inaugurado em 
Rio Preto, no mesmo local 
onde por muitos anos funcionou 
o Walmart, na Avenida José 
Munia. A data prevista para sua 
inauguração é 1º de dezembro. 
Criado em 1983 por Sam Walton 
na cidade norte-americana 
de Bentonville, o Sam’s Club 
está no Brasil desde 1995, 
através da primeira unidade, 
instalada em São Caetano do 
sul. Esta rede conta com vinte 
e oito unidades, distribuídas 
em doze estados brasileiros, 
cuja expansão começou em 
1998 com a inauguração do 
Sam’s Club Atuba, em Curitiba 
e a de Rio Preto será a 13ª do 
Estado de São Paulo. Por uma 
anuidade que varia entre R$ 
40 e R$70, o cliente adquire 
um cartão de sócio que lhe dá 
direito a desconto nas compras.

JANTAR II 

O Consórcio de Reinaldo 
Lobanco reúne-se dia 15 de 
outubro, uma quinta-feira, 
para um jantar na casa de João 
Faria, no condomínio Quinta 
do Golfe.

NONA EDIÇÃO 

A nona edição do “The Voice 
Brasil”, que já começou a ser 
gravado, estreia no dia 15 de 
outubro. Pela primeira vez, 
a competição será exibida 
em várias plataformas: na TV 
Globo, às terças e quintas; no 
Multishow, às quartas e sextas; 
e no Globoplay fica disponível 
na íntegra para assinantes on-
demand. 

* 

NO GRAMMY

A dupla rio-pretense Zé Neto e Cristiano, foi indicada para o 
Grammy Latino 2020 na categoria “Melhor Álbum de Música 
Sertaneja” pelo seu mais recente álbum “Por Mais Beijos 
ao Vivo!” É a primeira dupla a concorre no maior prêmio de 
música da América Latina. Latin Grammy Awards, vocês sabem, 
é uma premiação criada para músicos latino-americanos, 
criada em 2000 pela Academia Latina da Gravação para as 
melhores produções da indústria fonográfica latino-americana 
de determinado ano.Trata-se de uma versão latino-americana 
dos prêmios Grammy. No dia 19 de novembro será a festa de 
entrega da 21ª Anual Latin Grammy.

JANTAR  I

Dia 14 de outubro,uma quarta-
feira, Marcelo Zola Peres, 
candidato a vice-prefeito pelo 
PRTB na chapa do médico 
Paulo Bassan, recebe em sua 
casa num dos Condomínios 
Damha, para um jantar em 
torno da Deputada Car la 
Zambelli, que vem a Rio Preto 
dar um up na campanha, que 
está recebendo a adesão e 
simpatia das classes A e B.

DE ENCHER OS OLHOS

Os 30 mil metros de área do Orquidário Rio Preto - localizado 
na área rural, no km4 da vicinal da Vila Azul - serão palco para 
uma feira em comemoração aos 20 anos de empresa. O evento 
será realizado a partir desta sexta-feira, dia 9 até 12 de outubro, 
feriado de segunda-feira, das 8 às 16h30. Com mais de 30 mil 
orquídeas de diferentes cores e espécies, com preços direto 
do produtor. O evento respeitará os limites estabelecidos pelo 
distanciamento imposto pelas autoridades sanitárias, evitando 
aglomerações.

PARA CRIANÇAS

É de pequenino que se torce 
o pepino- diz o ditado. Os 
pais devem ficar atentos à 
educação financeira de seus 
filhos. A editora Harper Collins 
lança em novembro, o livro 
“Como cuidar de seu dinheiro” 
sobre educação financeira 
para crianças, do youtuber 
Thiago Nigro, em quadrinhos 
de Maurício de Souza. As pré-
vendas já começaram.

MOTOR HOMES

Na contramão de out ros 
setores do turismo, como 
a hotelaria e a aviação, os 
motor homes começam a ser 
preferência, pois facilmente 
se encaixam no “novo normal” 
dos viajantes, possibilitando 
um maior isolamento e roteiros 
rodoviários.

PRESENÇA

Dias 14 e 15 de outubro, 
a deputada Carla Zambelli 
estará visitando nossa cidade 
para apoiar a candidatura do 
Dr. Paulo Bassan a prefeito 
de Rio Preto. Às 9 horas do 
dia 14 haverá uma coletiva de 
imprensa no Hotel Saint Paul 
Plaza.

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

ANIVERSÁRIO 

Já que os cenários impostos 
pela pandemia, não permitem 
festa, o casal de médicos 
Hamilton e Marí l ia Funes 
prepara-se para uma viagem 
de sonhos no início do ano 
que vem, para festejar os 70 
anos dele que transcorrem dia 
25 de fevereiro. Embarcam dia 
9 de fevereiro para 10 dias 
na Espanha a partir de Madri, 
de onde percorrem algumas 
cidades da Andaluzia- como 
Sevilha, Córdoba, Granada, 
Málaga e Marbella. Com eles, as 
filhas Fernanda, Mariana, Flávia 
e Fabiana, os genros Carlos 
Cury, Igor Lorenzatti, Sandro 
Ottononi e Daniel Garcia. E os 
netos Carol e Gabriel Funes 
Cury, Rafael Funes Ottoboni, 
Giovana Funes Lorenzatti e 
Vitoria Funes Garcia.

CENTENÁRIO

A Acirp vai comemorar 100 
anos com o projeto “Audiotour- 
A Voz de quem produz”, cuja 
pré-estréia especialmente para 
a imprensa, será na qunta-
feira, dia 15 de outubro, com 
saída a partir da Praça Rui 
Barbosa para um percurso a 
pé e pré-agendamento, com  
horários disponíveis das 8 às 
16 horas.

BABY I 

O corretor de imóveis João Henrique dos Reis e Mariazinha Naim 
Kassis, comemoram o nascimento dia 5 de outubro, em Brasília, 
de seu primeiro neto, o Davi, filho de Cyro Jatene e Karina Kassis 
dos Reis Jatene. São avós paternos, Carlos e Cristina Jatene, 
primos do famoso e saudoso médico sanitarista e cientista, 
Adib Jatene.

* 

* 

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO-
GICOS LTDA
EMPENHO 16564/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 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 DERRADEIRA
CONTRATADA: NATULAB LABORATORIO S/A
EMPENHO 15105/20
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
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 15537/20
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 15117/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, pertencen-
tes às empresas em epígrafe. DECIDO: Com fundamento no 
art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por 
se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  
I e III do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
MULTA do valor referente ao atraso das obrigações contratu-
ais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 12845/20
Diante da defesa apresentada em face das penalidades 
de ADVERTÊNCIA e MULTA aplicadas e recebidas por 
esta Secretaria Municipal de Saúde. Considerando que as 
penalidades aplicadas foram devido ao atraso na entrega, 
visto que essa entrega não foi regularizada até o momento. 
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade da moralidade administrativa, 
DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente 
prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos e nego 
provimento ao recurso. A manutenção das penas aplicadas 
não impede o agravamento das penalidades. SMS ALDENIS 
BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/2020 – ATA/00274/2020 
– PROCESSO 1.347/2020
Objeto: Aquisição de materiais elétricos.
Prezado Senhor: Considerando que consta em aberto o 
pedido 3795/2020, cujo prazo de entrega expirou. Consi-
derando que a empresa foi notifi cada pela primeira vez em 
21 de setembro de 2020, e não se manifestou; Conside-
rando que o atraso no fornecimento causa transtornos à 
rotina administrativa. Fica o representante legal de empresa 
ELETROTUDO COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI, NOTIFI-
CADO pela última vez, para que proceda a regularização da 
entrega do produto, de forma imediata, sob pena de aplica-
ção das penalidades cabíveis. Assim, fi ca concedido o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação nos termos 
do artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na inércia, sujeita as 
penalidades contratuais que pode, inclusive, culminar na 
rescisão unilateral do contato. Publique-se, LUÍS ROBERTO 
THIESI - Secretário M. Administração.
ERRATA

Publicação do dia 30.09.20 ref. DPL Nº 0063/20
Onde se lê: 3.199,50 (três mil cento e noventa e nove reais e 
cinquenta centavos)
Leia-se: 7.678,80 (sete mil seiscentos e setenta e oito reais e 
oitenta centavos)
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 022/19 - Contrato: TOP/0043/19
Contratada: Construtora JLK Souza Ltda ME
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 447/18- Contrato: PRE/0166/18
Contratada: Prime Soluções e Empreendimentos Eireli
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. SMA. Luís R. Thiesi. SMEL. Clea M. M. 
Bernardelli. SMTTS. Amaury Hernandes. SMPECT. Israel 
c. Junior. SMAA. Antonio P. P. Junior. SMF. Angela B. Neto. 
SMC. Valdeci P. Ganga.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2020
ATA Nº 0764/20
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S. 
A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valores Unitários – Item 15 – R$1,994; Item 
28 – R$0,636; Item 31 – R$7,810 - SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260/2020
ATA Nº 0765/20
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de informáti-
ca - Valores Unitários – Item 01 – R$4.088,90; Item 02 – 
R$489,99 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade nº 11/2020
Contrato: INL/0009/2020
Contratada: Newtesc Tecnologia e Comercio Eireli
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva 
de placas eletrônicas, controladores semafóricos e equipa-
mentos para serem utilizados em semáforos. – Valor Total: 
R$180.000,00 - SMTTS. Amaury Hernandes -- Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
RETOMADA DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 212/2020 – Processo 
11.944/2020
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço 
de salva vidas para atendimento nas dependências aquáti-
cas nos centros esportivos de engenheiro Schimitt, Eldora-
do, Pinheirinho e Natalone. Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.. Sessão pública realizada on line com início dia 
09/07/2020, sendo declarada vencedora a empresa PROIN-
DUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 
Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 
POLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 
ME. Foram apresentadas as razões  e contrarrazões recur-
sais. Por se tratar de recurso, a pregoeira submeteu o recur-
so a secretaria requisitante que  deu provimento ao recurso 
da empresa POLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRI-
ZAÇÃO LTDA ME. Assim fi ca designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 08/10/2020 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 332/2020 – Processo n.º 
12.853/2020
Objeto: Registro de preços para a prestação de serviços de 
recarga de toners para diversos departamentos. Secretaria 
Municipal de Administração. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 16/09/2020, sendo adjudicado o item à empre-
sa declarada vencedora: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS 
E SERVIÇOS EIRELI item 1. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes - 

Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Luis Roberto Thiesi - Secre-
tário Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
RETOMADA DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 293/2020 – Processo 
12.598/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de Tvs de LED 
e suportes para Tv. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 03/09/2020, sendo 
declarada vencedora as empresas SEATTLE TECNOLOGIA 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 
EIRELI EPP (itens 1, 3 e 4) e DANIELLLE VIEIRA SILVA 
RODRIGUES ME (item 2). Houve manifestação de intenção 
de recurso pela empresa MICROSENS S/A para o item 3. 
Foram apresentadas as razões recursais não foi apresen-
tado contrarrazões . Por se tratar de recurso de matéria 
estritamente técnica, a pregoeira submeteu- o a secretaria 
requisitante que  deu provimento ao recurso da empresa 
MICROSENS S/A no item 3. Assim fi ca designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
08/10/2020 às 13:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.518 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
DESIGNA, o(a) servidor(a) MARIA INES TELLES NOGUEI-
RA DOBBERT para responder interinamente pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, enquanto durar o 
período de férias da titular da pasta, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, a partir de 05/10/2020.
PORTARIA N.º 34.520 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020
DESIGNA, VITOR DE CARVALHO CORNACHIONI para 
substituir o(a) servidor(a) SILVIO PEDRO DA SILVA ocupante 
do cargo em comissão – DIRETOR – CD. 101.3, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, a partir de 05/10/2020.
PORTARIA N.º 34.521 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LETICIA 
NASCIMENTO SILVA, Assistente Social, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Assistência Social, nos termos do artigo 73 
da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a 
partir de 03 de outubro de 2020.
PORTARIA N.º 34.522 DE 06 DE OUTUBRO DE 2020
DESIGNA, KATIA ALESSANDRA DO NASCIMENTO OLIVEI-
RA para substituir o(a) servidor(a) OSVALDO LUIS MORITA 
- ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE 
DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 03/09/2020.
PORTARIA N.º 34.523 DE 06 DE OUTUBRO DE 2020
DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORAES para substituir 
o(a) servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA – ocupante 
da função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – 
FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, a partir 
de 25/09/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

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



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
07 de outubro de 2020

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
MARIA INÊS TELLES NOGUEIRA DOBBERT
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA-
NEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.652
DE 5 DE OUTUBRO DE 2020.

Inclui no Calendário Ofi cial de Eventos do Município o “Pas-
seio dos 100Km dos Véios”, a ser realizado anualmente no 
primeiro domingo do mês de setembro.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluso no Calendário Ofi cial de Eventos do 
Município o “Passeio dos 100Km dos Véios”, a ser realizado 
anualmente no primeiro domingo do mês de setembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de outubro 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.118/2020
Projeto de Lei nº 293/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia – José A. G. 
Lagoeiro

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
40/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 79/2017 - PROCES-
SO SeMAE nº 95/2017 - Contratada: RAMADA & PIMENTEL 
COMERCIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 
ME.
Objeto: Prorrogação do contrato sem reajuste à contrata-

ção de empresa para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mate-
riais necessários à manutenção, higienização, desinstalação, 
reinstalação e recarga de gás, em aparelhos condicionado-
res de ar do SeMAE tipo janela e tipo split hi-wall.
Prazo: 12 meses.  Valor total: R$ 78.000,00  
Data da Assinatura: 06.10.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA – PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 06/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
30/2018 - Contratada: VEGATEC SOLUÇÕES EM MANU-
TENÇÃO LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de exe-
cução/entrega até o dia 30.11.2020. Data da autorização: 
06.10.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
64/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 – PROC. Nº 
103/2019 - Contratada: HIDRO OESTE PERFURAÇÕES DE 
POÇOS ARTESIANOS LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato para 
perfuração e instalação completa de 7 (sete) poços tubulares 
profundos nos bairros Jardim São Marcos, Jardim Nunes, 
Jardim Felicidade, Nato Vetorazzo e ETE. Prazo: 60 dias – 
Assinatura: 06.10.2020 
Nicanor Batista Junior - Superintendente
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CONCOR-
RÊNCIA 04/2020 – PROC. nº 46/2020
Objeto: Fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de acionamen-
to e remoção do atual conjunto bombeador instalado no poço 
e fornecimento de bombeador reserva.
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJUDI-
CANDO o objeto à licitante EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE BOMBAS E FUNDIDOS EIRELI, pelo valor global de R$ 
2.810.000,00, em razão de ter oferecido o MENOR PREÇO 
GLOBAL para execução do objeto desta licitação. 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
DE CREDENCIAMENTO– CHAMADA PÚBLICA 01/2020 – 
PROC. nº 64/2020
Objeto: Credenciamento de instituições fi nanceiras a serem 
habilitadas ao recebimento das contas de fornecimento de 
água, esgotamento sanitário e outros documentos que o Se-
MAE venha a emitir e autorizar no padrão de guia/convênio 
de arrecadação da Federação Brasileira de Bancos – FE-
BRABAN. 
Após análise dos documentos a Comissão de Licitações 
decidiu DECLARAR HABILITADAS as instituições BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL; BANCO COOPERATIVO SICRE-
DI S.A; BANCO TRIÂNGULO S/A; BANCO DO BRASIL S/A; 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A para o CREDENCIAMENTO no que se refere 
ao recebimento das contas de fornecimento de água, esgo-
tamento sanitário e outros documentos que o SeMAE venha 
a emitir e autorizar no padrão de guia/convênio de arreca-
dação da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. 
São José do Rio Preto 06/10/2020 – Sonia M. F. S. Gomes 
– Presidente da CL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 33/2020.
OBJETO: Registro de preço para fornecimento de 42.000 
(quarenta e dois mil) quilogramas de polímero catiônico gra-
nular (pó) de alto peso molecular/alta carga para utilização 
no sistema de desidratação mecânica de lodos da Estação 
de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto), locali-
zada à Rodovia Custódio da Silva, km 4,5 - Município de São 
José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020
DETENTORA DA ATA: SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA 
EIRELI
Valor unitário Registrado: Item 1 - R$ 18,00 Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 05.10.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 05.10.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 06.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
077/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 38.612.705/0001-32
Razão Social: MARCO A. GOMES
CNPJ: 38.733.805/0001-17
Razão Social: BLACK BERRY MODA FEMININA LTDA
CNPJ: 38.504.117/0001-85
Razão Social: CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL VITÓ-
RIA LTDA
CNPJ: 38.598.506/0001-17
Razão Social: PEREIRA E MANIERI SERVIÇOS FINANCEI-
ROS LTDA
CNPJ: 38.905.061/0001-70
Razão Social: AÇO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 38.713.183/0001-65
Razão Social: RP GOLD COMÉRCIO DE JÓIAS EIRELI

Conforme processamento realizado, em 06 de Outubro de 
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 06 de Outubro de 2020.

Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Igreja Batista Parque da Cidadania -

Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), 
vencimento em 02/10/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “ausente”, 
na data 08/09/2020.
São José do Rio Preto, 6 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- José Carlos das Chagas -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa de Taxi (div 066), 
vencimento em 10/12/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou, o Correio não informou o 
motivo, na data 15/09/2020.
São José do Rio Preto, 6 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Madre Mia Pizzaria Ltda ME -

Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa da Vigilância (div 033), 
vencimento em 03/01/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “desconhe-
cido (segundo Cleidson Santos)”, na data 29/09/2020.
São José do Rio Preto, 6 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria Ap. Zaneratto e Espólio de Adelino Zaneratto -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento IPTU Revis Administra-
tivamente (div 29), exercícios 2015 a 2020, vencimento 
em14/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “ausente”, na 
data 08/09/2020.
São José do Rio Preto, 6 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5819/2020 

                  Fica notifi cado, Adegmar Teodora da Silva , pro-
prietário do imóvel sito à Rua Capitão José Verdi, nº 3532, 
lote 02, quadra “T”, Jardim Alto Rio Preto, que em virtude de 
ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5819, datada 
em 25/09/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André Morsillo, 
tratando obra em fase de baldrame sem alvará de constru-
ção, em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 
5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, 
sendo que foi devolvido  pela Empresa de Correios e Telé-
grafos o AR JU 83762332 3 BR acusando “recusado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
07 de outubro de 2020

São José do Rio Preto, 06 de outubro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 
Errata de publicação de Portaria: 
Por falha na publicação informamos que a numeração da Portaria nº 12, publicada em 06/10/2020 está 
incorreta. 
Portanto, onde consta: "Portaria nº 12, de 05 de outubro de 2020", leia-se: "Portaria nº 13, de 05 de outubro 
de 2020". 
Segue versão correta deste arquivo, prevalecendo sobre a versão publicada anteriormente. 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
PORTARIA Nº 13  

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 
 
 
 

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 Ana Paula Oliveira Silva 2020223028 DEFERIDO
2 Edison Ferreira da Silva 2020228052 DEFERIDO
3 José Luiz Beolchi Nunes Ferreira 2020221765 DEFERIDO
4 Marcelo Ceron Andreu 20207840 apenso 2020200402 DEFERIDO
5 Maria Pontes Miranda 2020221343 (D) DEFERIDO
6 Zilda Fretas Mendes da Silva 2020218894 DEFERIDO

São José do Rio Preto, 6 de outubro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 027/2020

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ERRATA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
 
TERMO ADITIVO: 004/2020 
OBJETO: “Modificar o valor contratual em decorrência de acréscimo quantitativo de 
seu objeto nos limites permitidos no artigo 65, §1º da Lei nº 8.666/93”. 
CONTRATADA: EDITORA DHOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA (E.P.P), inscrita 
no CNPJ sob o n.º 06.090.241/0001-55,com endereço a Rua Fritz Jacob, nº 1448, 
Complemento A, Bairro Boa Vista, Cidade São José do Rio Preto – SP, CEP 15.025-
500. 
Em conformidade com o Contrato: 005/2016, Processo Licitatório: 012/2016, 
Convite: 007/2016. 
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil) reais. 

 
Câmara Municipal de Guapiaçu, 06 de outubro de 2020. 

 

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
EXTRATO DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO LICITATÓRIO 082/2020. PREGÃO PRESENCIAL 074/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
028/2020. Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à 
análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, 
prazos e condições de fornecimento. No ato de inserção das propostas escritas houve falta de energia no local onde estava ocorrendo sessão. Comissão e 
pregoeiro decidiram por declarar como encerrada a sessão, que vai assinada pela comissão de licitação, pregoeiro e as empresas presentes. Ato contínuo, 
o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão e, intimou todas as empresas presentes a vir na data de 08/10/2020, às 09:00h a comparecer 
para lances das propostas escritas e posterior abertura de habilitação, conforme lista abaixo de empresas. HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI; 
HCR COMERCIAL EIRELI; RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT; T. GUIMARAES - INFORMATICA; BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO 
INFORMATICA EIRELI; GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI; MICHELLE SUZE RODRIGUES PINTO; E. M. MARQUES INFORMATICA; MBM - 
DISTRIBUICAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LT; UNIVERSO COMERCIAL LTDA. Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, 
juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. O extrato da ata será 
publicado no Diário Oficial do Município e no Jornal Dhoje de São José do Rio Preto.” Sem mais, publique-se. Guapiaçu/SP, 02 de outubro de 2020. Leandro 
Mariano da Silva, pregoeiro.

EXTRATO DE ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2020. O 
município de Guapiaçu torna público aos interessados a publicação da errata referente ao Processo Licitatório nº 091/2020, Pregão Presencial nº 083/2020, 
Ata de Registro de Preço nº 034/2020. ONDE SE LÊ: “A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede 
na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, CEP: 15.110-000, iniciando-se no dia 09/10/2020, às 09:00 horas e será conduzida pelo 
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados conforme Portaria nº 19.686/2020 e nº 19.687/2020. Os envelopes contendo a proposta (n. 01) e os 
documentos de habilitação (n. 02) serão recebidos no endereço acima mencionado até as 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2020, na sessão pública de 
processamento do Pregão, concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Os envelopes também 
poderão ser remetidos via postal, obedecidos os termos e condições deste edital.” DEVERÁ SER LIDO: “A sessão de processamento do Pregão será realizada 
na Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, CEP: 15.110-000, iniciando-se no dia 
29/10/2020, às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados conforme Portaria nº 19.686/2020 e nº 19.687/2020. 
Os envelopes contendo a proposta (n. 01) e os documentos de habilitação (n. 02) serão recebidos no endereço acima mencionado até as 09:00 horas do dia 
29 de outubro de 2020, na sessão pública de processamento do Pregão, concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se apresentarem 
para participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos os termos e condições deste edital.” DATA DA PUBLICAÇÃO: 
06/10/2020.  PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

EMPRO

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de 
mão de obra, materiais e equipamentos.
Considerando a fi nalização da sessão pública 01 em 28/09/2020, 
com prazo aberto para a empresa MEGA CONSTRUCOES E SER-
VICOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ: 67.472.175/0001-72, apresen-
tar prova de regularidade perante a fazenda estadual e municipal; 
Considerando que a empresa apresentou a documentação escoi-
mada no prazo previsto no artigo 43, §1º da Lei Complementar Fe-
deral 123/06 e que em análise do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
atende as exigências editalícias.
Ficam CONVOCADAS as empresas credenciadas no certame em 
epigrafe e convidados a quem interessar a comparecer em sessão 
pública 02 a ser realizada na data abaixo, a fi m de verifi cação da 
documentação apresentada e para a abertura de manifestações de 
recurso, e que o não comparecimento será considerado aceito taci-
tamente, nos termos do artigo 4º, XVIII da Lei Federal 10.520/02.
Data da Sessão: 09/10/2020
Horário: 09h30min. 
Local da Sessão: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal 
de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
Monte Aprazível, 05 de outubro de 2020.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Decreto n.º 3.323, de 11 de setembro de 2020.
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2020, para os fi ns que 
especifi ca.”
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
DECRETA:
Artigo 1.º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional 
suplementar na importância de R$ 225.000,00, distribuídos as 
seguintes dotações:
020400 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0007.2018.0000  - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA 
CRIANÇA E ADOLESC. 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA    15.000,00
020500  - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2019.0000  - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE 
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS-
TAS       8.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO    
   100.000,00
020600 - EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0004.2027.0000  - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-
MENTAL 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA   100.000,00
021200 - SANEAMENTO
17.512.0005.2045.0000  - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO 
BÁSICO 
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
      2.000,00
TOTAL...........................................     
           R$ 225.000,00
 Artigo 2.º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será 
coberto com recursos provenientes de:
Anulação: 
020400  - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0007.2018.0000 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA 
CRIANÇA E ADOLESC. 
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS    
     15.000,00
020500  - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2019.0000  - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE 
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL        8.000,00
021000 - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15.452.0005.2041.0000  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA   100.000,00

25.752.0005.2042.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚ-
BLICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA   50.000,00
021200 - SANEAMENTO
17.512.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO 
BÁSICO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA   52.000,00
TOTAL...........................................     
                R$ 225.000,00
 Artigo 3.º- Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de Cedral, 11 de setembro de 2020; 90º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma data 
e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 – PROCESSO Nº 7437/2020
Objeto: Aquisição de materiais de fi xação, destinados à manutenção 
e instalação de infraestrutura de encaminhamento de cabos de rede 
lógica, utilizados na ampliação e manutenção da rede de dados do 
município de São José do Rio Preto, conforme especifi cações técni-
cas e condições de execução contidas neste edital e seus anexos.
Sessão pública realizada online no dia 29/09/2020, sendo adjudica-
do o objeto às empresas: K9 Automação Industrial Ltda.(Itens: 3, 4, 
5, 6, 7, 11 e 14) e Daaz Rolamentos Ferramentas e Parafusos Eireli 
(Itens:1, 2, 8, 9, 10, 15, 16 e 17)
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. Fernan-
do Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
013/2020 – PROCESSO Nº 7437/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 06 de outubro de 2020 – João Pereira Cura-
do Junior – Presidente.

 

 
 
Utilidade Pública – Lei Municipal 3070/82 
CNPJ 51.859.783/0001-02 
 
Av. Monte Aprazível, 2640 – Sala 2 – Bairro Eldorado  
CEP 15043-450 – São José do Rio Preto – SP 
arpariopreto2010@hotmail.com  millercamargo@hotmail.com  

 

 
 

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
A ARPA – ASSOCIALÇÃO RIO PRETENSE PRÓ ATLETISMO, Associação de Utilidade Pública 
criada de acordo com a Lei Municipal nº 3070/82, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.859.783/0001-02, 
com sede na Avenida Monte Aprazível, 2640, sala 2, Eldorado, CEP 15043-450 – São José do Rio 
Preto/SP, por meio de seu Presidente, Sr. Peter Jackson Miller Camargo, convoca todos os membros e 
pessoas que voluntariamente cooperam para a existência e o progresso do atletismo, a comparecerem 
no dia 11 de outubro de 2020, na Avenida Mirassolândia, nº 1775 – bairro Solo Sagrado, em São José 
do Rio Preto/SP, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 09h00 
(nove horas), e segunda convocação às 09h15(nove horas e quinze minutos), a qual ocorrerá com 
qualquer número de presentes, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 

1) Eleição da Nova Diretoria para o biênio 2020/2021, a ser composta por um Presidente, um Vice 
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo, que exercerão seus respectivos cargos, conforme previsto nos estatutos da 
ARPA. 
2) Apresentar a prestação de contas da atual Diretoria 2018/2019. 
 
São José Rio Preto, 06 de outubro de 2020.  
 
Atenciosamente: 
  
Peter Jackson Miller Camargo 
Presidente ARPA 
Gestão 2018/2019 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR SCHMIDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 11.240.065/0001-20, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Redentora, na cidade de São 
José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, 
localizados no Empreendimento “Ideal Life Ecolazer Residence”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em 
local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado, ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-
878-0777, tendo em vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 
Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma das Leis supracitadas, para que ninguém possa alegar 
ignorância, expede-se esta notificação com o prazo de 15 dias. 
O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de 
restituição a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
EDSON DE FREITAS FERREIRA 183603370 045.320.958-08 02 15 
THAIS QUADROS ANACLETO 48984545-9 417.085.948-09 01 02 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
18.672.820/0001-95, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Res. São Thomaz II”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos 
em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação 
deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
CLAUDIO BARBOSA PEREIRA 281781120044 006.426.872-18 24 18 

ROSANGELA JOSÉ DE OLIVEIRA 267049523 169.788.438-57 22 10 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei 
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE MIRASSOL I”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
YGOR FREDERICO BORDUCHI C RODRIGUES 54174503 429.343.178-03 27 15 

THALES MONTANI DE SOUZA 42399016 364.993.038-28 31 26 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
MARTA ROMILDA FROHLICH 63798595-3 033.223.219-08 09 06 

THAYNAN RAFAEL JACOB FRANCELINO 45302501 450.956.598-40 27 22 
JULIANO  DE SOUZA SANCHES 45716324 283.338.258-85 23 18 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:
MARCO AURELIO TONON e FÁTIMA APARECIDA LOURENÇO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, servidor público, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de setembro de 1983, 
residente e domiciliado a Benedito Rodrigues Lisboa, Nº 1201, 
Bosque das Vivendas, São José do Rio Preto, SP, fi lho de ÉDENO 
TONON e de MARIA TEREZA ZANGIRÓLAME TONON. Ela, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em Poá, SP, 
no dia 23 de novembro de 1969, residente e domiciliada a Benedito 
Rodrigues Lisboa, Nº 1201, Bosque das Vivendas, São José do Rio 
Preto, SP, fi lha de RUBENS LOURENÇO e de ISAURA BRUMBIN 
LOURENÇO. 
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, 06 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
ALESSANDRO DA COSTA CARDOSO e JANAINA DA SILVA 
PINOTI. Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, 
nascido em Jales, SP, no dia 25 de julho de 1976, fi lho de LUPER-
CIO PEDRO CARDOSO e de MAURA DA COSTA CARDOSO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, servidora pública estadual, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de novembro de 
1980, fi lha de JOSÉ PINOTI NETO e de MARIA FILOMENA DA 
SILVA PINOTI. 
ELVIS ROBERTO SILVA e MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, funcionário público estadual, divorciado, 
nascido em Frutal, MG, no dia 15 de abril de 1967, fi lho de ALCI-
DILIO MACHADO DA SILVA e de PAULINA DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, confeccção, solteira, nascida em Barra 
do Bugres, MT, no dia 05 de março de 1972, fi lha de OTAVIO DE 
PAULA SILVA e de ADELIRIA PEREIRA DA SILVA. 
DENIS SPOSITO e VANESSA FERREIRA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, segurança, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 
08 de março de 1976, fi lho de JOSÉ OZAIR SPOSITO e de MARIA 
MADALENA SPOSITO. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de 
manutenção de celulares, divorciada, nascida em LEME, SP, no dia 
25 de abril de 1979, fi lha de VALDOMIRO FERREIRA e de DIVA 
DAS GRAÇAS FERREIRA. 
JORGE LUIZ DE ABREU QUEIROZ e LILIAN DOS SANTOS BE-
LINATO. Ele, de nacionalidade brasileira, tecnico de manutenção 
de elevador, solteiro, nascido em Mauá, SP, no dia 13 de novembro 
de 1992, fi lho de JOSÉ ALVES DE QUEIROZ e de SANDRA DE 
ABREU. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, divorciada, 
nascida em Andradina, SP, no dia 17 de setembro de 1994, fi lha 
de CLEISSER HENRIQUE BELINATO e de RITA BRANCO DOS 
SANTOS. 
JOSE VITOR BIBRIES DO NACIMENTO e DÉBORA GEHLEN 
BERKENBROCK. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de 
vendas, solteiro, nascido em Fernandópolis, SP, no dia 02 de março 
de 1993, fi lho de LUIZ OLAVO DO NACIMENTO e de ROBERTA 
FERREIRA BIBRIES DO NACIMENTO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista de pcp, solteira, nascida em Barreiras, BA, no dia 
21 de agosto de 1994, fi lha de SAULO BERKENBROCK e de LECI 
GEHLEN. 
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, 06 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


