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Foragido
trai mulher,
apanha e
acaba preso
A ocorrência aconteceu na
manhã de segunda-feira (19)
quando a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) prendeu um homem procurado pela Justiça,
após receber denúncias de
que ele e a esposa estariam
brigando dentro do carro na
BR 153, em Rio Preto. Ao
chegarem os policiais encontraram ele todo arranhado e
constataram ser foragido da
Justiça.
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NO RIO TURVO

Cetesb e Ambiental apuram
mortandade de peixes
Divulgação

A Cetesb e a Polícia Ambiental investigam o que teria motivado a queda na oxigenação da
água do rio Turvo, que provocou
a mortandade de centenas de
peixes no trecho que corta a
cidade de Onda Verde. As de-

núncias começaram aparecer no
sábado, quando equipes foram
até o local mas não identificaram mudanças na água, ou
derramamento de substância
que pudesse ter provocado o
acidente ambiental. Pág. A2

Projeto quer posto sem cliente
para descarregar combustível

Um preso e
três casos
de violência
doméstica
Três mulheres foram vítimas de violência doméstica em Rio Preto em um
intervalo de sete horas,
das 17h45 de domingo
(18) à 1h da madrugada
de segunda-feira (19).
Apenas em um caso o
agressor foi preso. Uma
das vítimas declarou não
querer representar criminalmente contra o companheiro.
Pág.A4
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Peixes aparecem mortos no rio Turvo no final de semana

Vigilância autua bares
com clientes sem máscara
Pág. A5

Proposta de autoria do vereador Celso Luiz Peixão (MDB) quer
proibir que o abastecimento dos
tanques dos postos por caminhões
ou carretas nos horários que houver atendimento aos clientes. O

presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo
e Gás, Roberto Uehara, afirma que
tomou conhecimento nesta segunda-feira e encaminhou projeto ao
departamento jurídico. Pág.A3

Coronel Helena
propõe criar
Secretaria de
Segurança Pública

OAB faz hoje
sabatina
com os dez
candidatos

Pág. A3

Cláudio LAHOS
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Arquiteto
tem
WhatsApp
clonado
Um arquiteto de 23 anos
caiu em um golpe e teve seu
aplicativo WhatsApp clonado.
A vítima procurou a Polícia
Civil de Rio Preto para denunciar o estelionato. Ele contou
que só soube que foi alvo de
golpistas quando amigos lhe
questionaram por que estava
pedindo dinheiro. Pág.A4

VACINA Saúde consegue triplicar índice de imunização da
poliomelite durante campanha de vacinação no sábado. Pág.A5

Governo confirma que obra do
contorno ferroviário vai sair

O Governador João Doria
(PSDB) anunciou nesta segunda-feira (19) investimentos de R$ 6 bilhões na reestruturação da malha ferrovi-

ária de São Paulo. Na região
de Rio Preto será executado
o contorno ferroviário entre
Mirassol, Rio Preto e Cedral,
que ficará a 10 km da área

central de Rio Preto, obra que
vai solucionar o problema da
passagem das composições
dentro do perímetro urbano.
Pág.A6

MUAMBA PRF encontra R$ 30 mil em aparelhos eletrônicos
contrabandeados do Paraguai que vinham para Rio Preto. Pág.A4

Balcão de
empregos
oferece
596 vagas
Pág. A2

Alça para
rotatória
do IPA será
interditada
Pág. A2
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Cetesb diz que mortandade é resultado
de baixa oxigenação e investiga causas

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Uma mortandade registrada no rio Turvo no final de
semana pode ter como causa
a baixa oxigenação das águas
registrada pela Cetesb (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental). Durante
um longo trecho do rio na
região de Onda Verde foram
encontrados peixes mortos.
As denúncias começaram no
sábado ((17) pela manhã.
Fotos e vídeos repercutiram nos aplicativos de mensagens durante todo fim de
semana. Moradores da região
relataram que não é primeira
vez que isso acontece. Muitos peixes foram encontrados
as margens do rio de várias
espécies como Lambaris, Corimbas, Piau e e outros.
A Polícia Ambiental recebeu várias denuncias através

de mensagens e por telefone
no fim de semana e esteve
no local, juntamente com a
equipe da Cetesb.
Segundo a Polícia Ambiental, no sábado (17) a baixa
concentração de oxigênio na
água era tinha índices de 0,58
e no domingo (18) retornou
ao normal: em torno de 5,1.
E que não foi constatado diferença na coloração e nem no
odor da água do rio.
A Policia Ambiental ressaltou que foi um caso atípico,
que não é comum acontecer,
e que a Cetesb estará analisando as amostras da qualidade da água para saber se foi
feito um descarte de resíduos
irregular no rio.
A assessoria de imprensa
da Cetesb confirma que as
concentrações de oxigênio
dissolvido no sábado (17)
estavam baixas, o que ocasionou a presença de peixes

buscando ar na superfície e
exemplares mortos, entretanto, não foram identificados
lançamentos, despejos de
efluentes ou resíduos, pela
vistoria feita por técnicos da
Cetesb, que pudessem ter
ocasionado a situação.
No domingo (18), em
nova fiscalização, os pontos
monitorados apresentaram
situação ambientalmente satisfatória.
Ainda de acordo com a
Cetesb até o momento, não foi
possível encontrar uma causa
conclusiva ou definida para a
situação.
A Cetesb reforça a população para que quem tiver informações sobre possível descarte irregular no rio, acioná-los
nos canais de atendimento
através do link https://cetesb.
sp.gov.br/blog/2020/09/11/
canais-de-atendimento-da-cetesb/ .

OBRAS NA ROTATÓRIA

Divulgação

Peixes foram encontrados mortos no sábado em trecho do Rio Turvo na cidade de
Onda Verde

Alça de acesso ao lado da base da
Polícia Rodoviária será interditada

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Rio Preto,
por meio da Secretaria de
Obras, informou na manhã
desta-segunda-feira(19) que a
rotatória de acesso ao antigo
Instituto Penal Agrícola (IPA),
Marginal da Rodovia Washington Luís, será interditada a
partir do próximo dia 26 de
outubro, sentido Mirassol/Rio
Preto. A previsão é que a obra
de ampliação da rotatória seja
concluída em até 60 dias.
A (PRF) Polícia Rodoviária
Estadual e a Guarda Civil Municipal (GCM) estarão orientando
os condutores ao longo do
trecho, que terá ainda placas
indicando rotas alternativas
para acessar o Distrito Industrial Dr. Ulysses da Silveira Guimarães, Recinto de Exposições
e Aeroporto.
Os motoristas devem estar
atentos as rotas alternativas
durante a interdição da via.
De acordo com o Secretário de
Obras, Sérgio Issas, a orienta-

ção é para que os motoristas
utilizem o dispositivo do km
444.
“Os moradores que trafegam sentido Mirassol/Rio Preto
terão duas rotas alternativas,
seja pelo km 444 da rodovia
Washington Luís, em direção à
região Norte, ou pela avenida
Bady Bassitt, seguindo um
pouco mais à frente do trecho
interditado. Toda a via estará
devidamente sinalizada com
placas e faixas”, completou.
O secretário disse ainda
que a alça de acesso à cidade, próxima à base da Polícia
Rodoviária Estadual, ficará
fechada durante o período de
obras.
Assim que as obras da
rotatória do antigo IPA forem
concluídas, uma nova fase de
ampliação deverá começar na
rotatória junto à Av. Fernando
Bonvino, também com interdição ao tráfego no local.
A Coplan será responsável
pela execução das adequações
das rotatórias, devidamente

MIRASSOL
Divulgação
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Balcão tem 596
vagas, sendo 90
para vendedor

Vinicius LIMA

O Balcão de Empregos desta
segunda-feira (19) está oferecendo 596 vagas. O destaque
são as oportunidades para
vendedor (internos e externos),
que conta com 93 vagas.
Outras vagas disponíveis
são: corretagem (40), motorista (24), operador de cobrança
home office (20), ajudante de
armazém em Mirassol (15),
atendente (15), agente de
limpeza (10), eletricista (8)
operador de empilhadeira (7),
entre outras.
Há também oportunidades
de estágio para atendimento

(25), estudantes de medicina veterinária, agronomia
e zootecnia (2), auxiliar de
relacionamento (1), almoxarifado (1), setor comercial (1),
criação (1) e suporte técnico
(1). O Balcão também oferta
17 vagas de estágio para quem
busca o primeiro empego e
20 oportunidades em rede de
supermercados.
Os interessados podem se
cadastrar por meio do site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos. Por ele, os trabalhadores
podem enviar currículos e se
candidatar às vagas, assim
como os contratantes podem
anunciar as oportunidades.
Divulgação

Alça de acesso à rotatória do antigo IPA será interditada

autorizadas pela Artesp e pela
Concessionária AB Triângulo.
A ampliação destas duas
rotatórias, somadas às obras
de prolongamento da Av. Francisco Chagas, além de melhorar o tráfego local que hoje
é intenso, permitirá o rápido
acesso ao polo joalheiro, ao

distrito industrial Ulisses Guimarães e à Av. Clóvis Oger,
contemplando ainda o bairro
Jardim Maracanã.
O investimento previsto
é de R$ 6.299.147,43. As
obras da avenida e das rotatórias devem estar concluídas
até março de 2.021.

Município intensifica
distriuição de marmitas
Da REDAÇÃO

Segundo prefeitura, foram 1.200 marmitas entregues

EMPREGOS

O Departamento de Ação
Social da Prefeitura Mirassol
iniciou um trabalho voltado
para pessoas em situação
de vulnerabilidade social. De
acordo com informações da
pasta, a ação acontecerá
durante todos os finais de semana até o fim de dezembro,
sempre aos sábados, domingos e feriados (exceto no dia
das eleições municipais).
Ainda de acordo com a
Prefeitura de Mirassol, o traCidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Nova Granada, Guapiaçu,
Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa, Monte Aprazível,
Olímpia e Orindiuva
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

balho começou a ser realizado devido à pandemia de
Covid-19, que fez com que o
departamento intensificasse o
atendimento e acolhimento às
pessoas mais necessitadas.
No último final de semana, foram distribuídas 1200
refeições em três dias para
famílias carentes que possuem
cadastro na pasta.
Cada pessoa recebeu duas
marmitas, uma para o almoço
e outra para o jantar. As refeições serão entregues no Cras
que funciona da Praça do PEC,
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

“

No último final de semana, foram distribuídas
1200 refeições em três dias para famílias
carentes que possuem cadastro na pasta

que fica na Rua Irineu Anselmo
Baitelo, nº 870, Cohab 2.
No Creas que fica na Rua
Professor Moacir Martins nº
1419, São Bernardo e na Rua
Santo Antônio, nº 2370, Centro. O horário de entrega será
das 10h às 11h30.
As pessoas ou famílias
que vivem em situação de

”

vulnerabilidade social que
necessitarem da alimentação
e ainda não tiverem cadastro
na Ação Social, devem entrar
em contato com o Cras pelo
telefone 3242-6095, com o
Creas por meio do telefone
3253-1182 ou pessoalmente
nos endereços do Cras da Praça do Pec ou no Creas.
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MULTA DE R$ 17 MIL

Projeto quer postos sem
cliente para descarregar
combustível em tanques

Divulgação

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O abastamento dos reservatórios dos postos de combustível poderá ter restrições
caso projeto que tramita na
Câmara Municipal venha se
aprovado.
Proposta de autoria do
vereador Celso Luiz Peixão
(MDB) quer proibir que o
abastecimento dos tanques
dos postos por caminhões ou
carretas nos horários que houver atendimento aos clientes.
A proibição não vale caso
o posto esteja fechado para
atendimento aos clientes no
momento do recebimento do
combustível. Ao todo são 158
postos de combustível funcionado na cidade.
Multa – os postos que
desrespeitarem a proibição
deverá receber uma multa R$
17.831,04 valor que equivale
a 296 UFMs (Unidade Fiscal
do Município) – a UFM de
2020 é de R$ 60,24 cada.
Caso haja reincidência o
multa dobra e em uma terceira
autuação pelo mesmo motivo
poderá ocorrer à suspensão
dão Alvará de Funcionamento.
O projeto terá seu mérito
votado nesta terça-feira (20)
– proposta está que foi proto-

Foco no voto

A candidata a prefeita Coronel Helena Reis (Republicanos,
foto) disse no seu programa na televisão que, se eleita nas
próximas eleições, pretende criar a Secretaria de Segurança
Pública, para abrigar a Guarda Civil Municipal, a fim de fortalecer a segurança na cidade. Durante as sessões da Câmara, um
grupo de vereadores faz todo tipo de promessas para fortalecer
a GCM. Observa, no entanto, que todos querem uma fatia dos
votos dos agentes e de seus familiares. A GCM foi criada para
proteger o patrimônio público, mas parece que querem desvirtuar a função da instituição. O que mais se vê pelos quatro
cantos da cidade é vandalismo contra o patrimônio público. A
GCM, portanto, não foi criada para preservar a ordem pública.
Se assim fosse, não haveria mais a necessidade da presença
da Polícia Militar no município.

Constituição

Projeto quer proibir descarregar combustível quando cliente estiver no posto
colada na Câmara em abril do
ano passado e somente agora
mais de um ano depois vai à
votação.
Segundo o vereador na sua
justificativa o objetivo da proposição é dar segurança aos
motoristas e clientes que atualmente tem que dividir espaço
com os caminhões que fazem
esse tipo de descarregamento
a qualquer hora do dia ou da
noite.
Outro lado - Para o pre-

sidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados
de Petróleo e Gás, Roberto
Uehara, ele afirma que tomou
conhecimento nesta segunda-feira (19) do projeto que
está tramitando na Câmara e
encaminhou a mesma para ser
analisada pelo jurídico da entidade. “Vejo a boa internação
no que diz respeito a segurança
das pessoas”, salientou Uehara, mas porém ele afirma que
esse tipo de regramento é de

competência apenas da ANP
(Agência Nacional de Petróleo)
e que não pode haver um regramento especifico para Rio
Preto.
Ele ainda salienta que a briga e o questionamento devem
acontecer por parte das distribuidoras que caso a proposta
venha ser aprovada teriam
que ter uma estratégia toda
diferencia para poder atender
essa realidade a parte que a
cidade pode criar.

SANTA FÉ DO SUL

Juiz mantém vídeo com denúncias sobre cemitério
Divulgação

Vinicius LIMA

A Justiça Eleitoral decidiu
neste domingo (18) manter
no ar os vídeos do candidato
a prefeito de Santa Fé do
Sul, Edson Ferreira (PC do
B), onde o mesmo acusa a
atual administração do município por irregularidades no
cemitério São João Batista II.
O atual prefeito e candidato
a reeleição, André Maschio
(DEM), havia entrado com
um pedido na Justiça solicitando a exclusão do material,
alegando que as informações
divulgadas eram falsas.
No vídeo publicado nas redes sociais de Edson, no dia
16 de outubro, o candidato
e sua vice Maria Helena aparecem no cemitério dizendo
que chegaram até eles uma

Vídeo denuncia irregularidades em cemitério

denúncia de que o local estaria irregular, pois os corpos
estariam sendo enterrados diretamente no chão e que isso
poderia estar contaminando a
água da cidade.

SABATINA

OAB recebe os dez
candidatos hoje

Sérgio SAMPAIO

A 22ª Subseção da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) de Rio Preto realiza nesta
terça-feira (20) um debate
com os candidatos a prefeito
da cidade.
O evento acontece a partir
das 19h30 com a participação dos 10 candidatos e será
transmitido ao vivo, nas Páginas do Youtube e Facebook da
OAB Rio Preto.
Segundo Marcelo Henrique,
presidente a OAB, o objetivo do
debate é tomar conhecimento
das propostas e projetos dos
candidatos para uma futura
administração.
Cuidados – todos os cuidados no que diz respeito ao
distanciamento e higienização
do local serão tomados e a
temperatura dos participantes
será aferida ao chegarem ao
debate.
Os candidatos poderão
estar acompanhados dos seus

Guilherme BATISTA

Presidente da OAB,
Marcelo Henrique
respectivos vice e mais um
assessor cada, todos serão
obrigados a usarem máscaras
dentro do recinto com exceção
do candidato a prefeito e os
mediadores que poderão retirar
a mesma ao inicio do debate.
Por conta da necessidade
dos distanciamentos de todos
em decorrência a pandemia da
Covid-19, o debate acontecerá
em um salão de festa localizando na Avenida Artur Nonato.

A Prefeitura alega que não
há qualquer irregularidade no
cemitério e apresentou licenças administrativas de anos
anteriores como prova. No
entanto, o candidato do PC

do B disse que “foi protocolado no Ministério Público de
Santa Fé do Sul, no Ministério
Público Federal em Jales, na
Polícia Federal de Jales, na
CETESB e também na Polícia
Civil de Santa Fé do Sul uma
denúncia contra o cemitério
de Santa Fé do Sul que teria
tais irregularidades lá naquele
local”.
De acordo com a decisão do juiz eleitoral Rafael
Almeida Moreira de Souza,
“os fatos relatados são, no
mínimo, controversos, posto
que, pelo que se deduz, já
foram noticiados aos órgãos
de apuração”. O juiz ainda
afirmou que não viu nenhum
ato que ferisse a honra do
atual prefeito e que por estes
motivos decidiu o vídeo não
será excluído.

SINDICATO

Prefeituráveis apresentam
propostas aos servidores

Sérgio SAMPAIO

O Sindicato dos Servidores
Municipais de Rio Preto iniciou
nesta segunda-feira (19) uma
série de entrevistas com
os 10 candidatos a prefeito de
Rio Preto, os dois primeiros a
participar foram à candidata
coronel Helena Coronel Helena
da coligação “Mudança com
Segurança” e Celi Regina do PT.
Segundo Sanny Lima Braga,
presidente do sindicato, o objetivo da entrevista saber quais
são as propostas dos candidatos
para os servidores municipais já
que um deles será o próximo patrão da categoria pelos próximos
quatro anos.
Ela salienta que tradicionalmente sempre em anos eleitorais municipais o sindicato fazia
sabatina com a participação presencial de todos, mas por conta
da pandemia e por serem muitos
candidatos optaram para fazer a
entrevista individual. “Eles estão
respondendo sobre suas propostas para a Riopretoprev (Instituto
de Próprio de Previdência),
Educação, Saúde, Assistência

Divulgação

Sanny Lima Braga
Social e outros. Sempre levando
em consideração as propostas
para os servidores”, salientou
Sanny.
Entrevistas – nesta terça-feira (20) Marco Rillo do
Psol e Rogério Vinicius do DC;
quarta-feira (21) Marco Casale
coligação Rio Preto Pela Verdade”; quinta-feira (22) Carlos Arnaldo coligação “Rio Preto Pode
Mais” e Filipe Marchesoni do
Novo; sexta-feira (23) – Carlos
Alexandre do PC do B e Edinho
Araújo coligação “Rio Preto Muito Mais” e dia 26 de outubro,
Paulo Bassan do PRTB.

A Constituição Federal
determina no seu artigo
144: “A segurança pública,
dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e
do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: os municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.” O
diabo é que na campanha
eleitoral os candidatos fazem tudo o que é tipo de
promessa e os incautos acabam comprando suas ideias.

Rastelar

QR Code
O candidato a vereador
Vanusmar Vieira de Assis
(PSL), o Goiano, disse que
inovou a sua campanha na
disputa por uma cadeira na
Câmara de Rio Preto, ao
usar o aplicativo QR Code.
Para acessar as mensagens,
é só o eleitor fotografar o
símbolo do QR Code, que
significa resposta rápida,
para entrar na página de
Goiano, segundo esclareceu
Arizia Maia, da coordenação
de campanha do candidato
a prefeito Marco Casale
(PSL). Cada um do seu
jeito, os candidatos estão
recorrendo a tecnologia para
conquistar o eleitor.

Encrenca

Até que enfim a direção
nacional do PSOL liberou
uma pequena quantia para
o candidato a prefeito Marco
Rillo gastar na sua campanha, R$ 66.250,58. Rillo
já havia recebido doação
de R$ 7 mil de três amigos,
portanto, tem um montante
de R$ 73.250,58. A Justiça
Eleitoral autorizou gastos de
até R$ 2.722.689,86 para
cada candidato no primeiro turno. Para chegar ao
limite permitido, portanto,
Rillo terá que rastelar muita
grana. Ele disse que queria
estrutura para fazer uma
campanha “digna”, mas
deve ficar no sonho!

A encrenca envolvendo
a deputada Carla Zambelli
e o senador Major Olímpio,
ambos do PSL, já extrapolou os limites da civilidade.
O imbróglio é por causa
de apoio aos candidatos a
prefeito Marco Casale (PSL)
e Paulo Bassan (PRTB). Enquanto Olímpio apoia Casale,
Zambelli defende Bassan. Os
candidatos se autodeclaram
bolsonaristas. A encrenca
não traz dividendos políticos
para nenhum deles. Tanto é
que estão estagnados, na
rabeira, nas pesquisas de intenção de voto. Zambelli vem
hoje à cidade para oficializar
seu apoio.

Se depender do apoio
de Jean Dornelas (MDB), o
candidato a prefeito Renato
Colombano (Republicanos)
sairá vitorioso na disputa
pela Prefeitura de Fernandópolis. Dornelas em vídeo
enaltece as qualidades de
Colombano para administrar aquela cidade. Agora,
Dornelas tem de multiplicar
seus tentáculos para dar
conta do recado, afinal, está
em campanha para tentar se
reeleger vereador. Aliás, precisa fixar bem os tentáculos,
porque a chapa emedebista
tem quatro vereadores na
disputa pela reeleição. A
briga é bruta!

A Secretaria da Mulher
lança hoje o Observatório
de Violência Política contra
a Mulher pela Transparência
Eleitoral Brasil, na Câmara Federal. Foi convidada
a coordenadora Geral da
Transparência Eleitoral Brasil, Ana Claudia Santano. O
Observatório consistirá em
um grupo que terá como
objeto central a compilação
de informações e acompanhamento de ações de
combate e prevenção da
violência política contra a
mulher em todas as fases de
seu desempenho na política,
englobando sua eleição e
sua atuação parlamentar.

Tentáculos

Abstenção

Observatório

Marinho das Bombas (Patriota) disse que o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) errou ao estabelecer o período da manhã, por
causa da pandemia, para os idosos votarem nas próximas eleições. O vereador disse que boa parte dos idosos tem preferência
a votar no período da tarde. Segundo ele, isso poderá aumentar
ainda mais o percentual de abstenção, que em Rio Preto sempre
girou em torno de 30%. “Diante dessa alteração, as abstenções
podem chegar aos 40%”, prevê. “É só pagar uma multinha”, diz,
se referindo ao valor irrisório da pena. Como parte do eleitorado
está com medo do vírus, Marinho diz que a situação pode se
agravar ainda mais. Marinho desistiu de disputar a reeleição com
o intuito de apoiar seu filho, Brunho Marinho (Patriota), na disputa por uma cadeira na Câmara. “Ele (filho Bruno) é advogado
e está preparado para exercer a função de vereador”, pontuou.
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Em 7 horas, polícia registra três casos
de violência doméstica e uma prisão
Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Três mulheres foram vítimas de violência doméstica
em Rio Preto em um intervalo
de sete horas, das 17h45
de domingo (18) à 1h da
madrugada de segunda-feira
(19). Apenas em um caso o
agressor foi preso. Uma das
vítimas declarou não querer
representar criminalmente
contra o companheiro.
O homem preso tem 35
anos e agrediu e ameaçou
matar a mulher, de 21 anos,
e a filha, de apenas um ano. O
caso aconteceu na residência
do casal, no bairro Maria Lucia,
durante a madrugada desta
segunda-feira (19).
Quando os policiais chegaram ao local, puderam ouvir
os gritos de pedido de socorro
da vítima, além de o homem
ameaçar matar ela e a filha e
depois cometer suicídio.
Essa não é a primeira vez
que a jovem é agredida, no

entanto, nas ocasiões em que
foi vítima de violência doméstica não denunciou. Após ser
medicada na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) Norte,
a vítima foi levada à delegacia para prestar depoimento.
Encaminhado à Central de
Flagrantes, o homem foi preso
por violência doméstica, lesão
corporal e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.
Em outro caso uma mulher de 59 anos foi agredida
com um soco na boca pelo
companheiro, de 32 anos, na
Vila Toninho. A Polícia Militar
foi acionada e, ao chegar ao
local, constatou que a vítima
tinha um pequeno ferimento
na boca, em seguida, o homem
chegou com sinais de embriaguez, precisando ser contido
com algemas.
Levados à Central de Flagrantes, a vítima declarou, mesmo contando que já foi agredida
em outra ocasião, que não tinha
interesse de processá-lo. Após

PARAGUAI

serem ouvidos, os dois foram
liberados.
Já no Jardim Santo Antônio,
uma manicure de 25 anos foi
agredida também pelo homem,
de 27 anos, com o qual mantém
união estável. Ela procurou a Polícia Civil para fazer a denúncia
e contou que estavam em uma
festa, tendo o companheiro se
desentendido com algumas
pessoas e agredido uma das
convidadas.
Ainda de acordo com o relato
da vítima, o casal resolveu ir embora e discutiu, dentro do carro,
durante o caminho para a casa
da mãe dele. Neste momento, o
homem desferiu vários socos em
seu rosto e pescoço. Ela disse
que foi ameaçada de morte e
que, embora, seja a primeira
vez que tenha sido agredida,
as ameaças são constantes.
Ela foi orientada a comparecer
na DDM (Delegacia de Defesa
da Mulher), no prazo de seis
meses, caso queira representar
criminalmente contra o agressor.

Cláudio LAHOS

Todos os casos foram encaminhados e registrados no
Plantão Policial

NA BR 153
Divulgação

Foragido da Justiça, apanha
da mulher e acaba preso

Janaína PEREIRA

PRF acha R$ 30 mil
em eletrônicos
Janaína PEREIRA

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) na manhã deste domingo
(18) por volta das 7h50, durante fiscalização no km 69 da BR
153, em Rio Preto, apreendeu
uma carga de eletrônicos avaliada em R$ 30 mil.
A carga estava sendo transportada por uma mulher de 44
anos em um ônibus de passageiros. Durante fiscalização, os
policiais abordaram um ônibus
que fazia a linha Campo Grande
a Rio Preto.
No compartimento de bagagens, os policiais encontraram uma mala contendo

relógios smart watch, switches,
roteadores, além de outros
equipamentos de informática e
eletrônicos, totalizando 82 itens
apreendidos.
O ticket de bagagem apontou para uma passageira de 44
anos, que afirmou que a carga
estava avaliada em US$ 5 mil,
o que equivale aproximadamente
R$ 30 mil.
A PRF apreendeu a mercadoria e encaminhou para a Receita
Federal de Rio Preto.
A mulher passageira do ônibus, foi ouvida e liberada mas
responderá pelo crime de descaminho, que prevê pena de 1
a 4 anos de reclusão.

MOTORISTAS

Trânsito tem acidentes
com morte e fuga

Tatiana PIRES

Um homem de 40 anos
morreu na madrugada desta
segunda-feira (19) após se
envolver em um acidente de
trânsito entre um carro e um
caminhão. O servente de pedreiro Jocival Neves Diniz era
morador de Bady Bassitt.
Segundo o boletim de
ocorrência, registrado como
morte acidental, a vítima foi
socorrida com rebaixamento
de consciência e trauma na
face, mas não resistiu aos
ferimentos e faleceu meia
hora após os procedimentos
de RCP (Reanimação Cardiorrespiratória).
Já o motorista de uma
picape, Chevrolet Montana,
abandonou o veículo após
bate-lo em um poste de iluminação na vicinal que liga o
distrito de Talhado a Rio Preto.
O acidente ocorreu na noite
deste domingo (18).

Segundo informações do
boletim de ocorrência, quando
os policiais militares chegaram
ao local quem dirigia o carro
já não estava mais lá. Um
guincho particular havia sido
contratado pela proprietária
do veículo para retirá-lo dali.
O motorista do guincho contou
aos PMs que havia combinado
com a dona da picape de levá-la até o pátio da empresa
e que depois seria informado
para qual oficina seria encaminhado.
O poste de energia estava
danificado e, por isso, a CPFL
(Companhia Paulista de Forca
e Luz) foi acionada. Funcionários da concessionária informaram que seria necessária
a troca do poste. Peritos do
IC (Instituto de Criminalística)
também estiveram no local.
Registrado como choque
e fuga de local de acidente, o
caso será investigado pelo 3°
Distrito Policial.

Na manhã desta segunda-feira (19) a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) prendeu um homem procurado pela Justiça,
após receber denúncias de que
ele e a esposa estariam brigando dentro do carro na BR 153,
em Rio Preto.
Por volta das 11h20, os policiais receberam várias denúncias, informando que um casal
estaria se agredindo dentro
do veículo um Ford/Focus. O
veículo foi abordado no km 78
da BR 153.
Segundo informações da

PRF, o homem, de 46 anos,
apresentou ferimentos de arranhões nos dois braços e no
pescoço.
A mulher, também de 46
anos, confessou que foi a auto-

ra das agressões, uma vez que
descobriu uma traição praticada
pelo companheiro.
Em consulta aos sistemas
criminais, a PRF constatou que
o homem era procurado pela
Justiça, pelos crimes de concussão e descaminho.
O homem foi preso e a mulher foi liberada. O marido não
quis representar contra esposa
pelas agressões.
O veículo foi recolhido ao
pátio após ser constatado que
o licenciamento estava vencido.
O boletim de ocorrência foi
registrado na Central de Flagrantes.

ESTELIONATO

Arquiteto cai em golpe do falso
sorteio e tem WhatsApp clonado

Tatiana PIRES

Um arquiteto de 23 anos caiu
em um golpe e teve seu aplicativo
WhatsApp bloqueado. A vítima
procurou a Polícia Civil de Rio Preto para denunciar o estelionato.
Ele contou que só soube que foi
alvo de golpistas quando amigos
lhe questionaram o porquê ele
estava pedindo dinheiro.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
o arquiteto contou que no final

de semana passado foi até um
restaurante em São Paulo e que
divulgou fotos em seu perfil no
Instagram. Depois, ele recebeu
uma mensagem em sua rede
social, na qual a pessoa se
identificou como da gerencia do
restaurante e informou que após
analisar perfis no Instagram, o
dele havia sido escolhido e contemplado em um sorteio com
um jantar.
Para receber o “prêmio”, o
arquiteto foi orientado a informar

seus dados pessoais e o número
PIN (sigla em inglês, Personal
Identification Number, que significa Código de Identificação
Pessoal para acessar a Internet
Móvel) de seu celular.
Após informar todos os dados
solicitados pelo golpista, o arquiteto passou a receber mensagens
de amigos perguntando o porquê
ele estava pedindo dinheiro emprestado. Ele então, verificou seu
WhatsApp e contatou que estava
bloqueado.

ACIDENTE DOMÉSTICO

Panela de pressão explode e
jovem fica gravemente ferida

Tatiana PIRES

Uma adolescente de 15
anos ficou gravemente ferida
após uma panela de pressão
explodir. A vítima sofreu queimaduras de 1°, 2° e 3° grau. O
acidente aconteceu na última
quinta-feira (15).
O pai da adolescente,
comerciante, de 44 anos,
procurou a Polícia Civil para
registrar um boletim de ocorrência de auto lesão, devido a
necessidade de transferência

da filha para o um hospital especializado no tratamento de
queimados, em Catanduva,.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o comerciante
socorreu a vítima até a UPA
Tangará, onde recebeu os
primeiros socorros e foi transferida para a Santa Casa. No
entanto, devido à gravidade
dos ferimentos, é necessária
a sua transferência para uma
unidade especializada para
o atendimento à pacientes
vítimas de queimaduras.

DOIS CASOS
Mulheres
também são
acusadas de
agressão

Tatiana PIRES

Um eletricista de 42 anos
procurou a Polícia Civil para
denunciar que a ex-mulher
o ameaçou de morte. Ele
contou à polícia que está em
processo de separação da ex,
uma professora, de 44 anos, e
que o direito de ficar na casa
é dele, devido ao regime do
casamento comunhão parcial
de bens e o imóvel é oriundo
de uma herança. Eles, segundo seu relato, acordaram que
ela permaneceria na casa até
fevereiro do ano que vem, no
entanto, no domingo (18), foi
ameaçado de morte pela ex.
Vizinhos - Um pedreiro, de
31 anos, denunciou à Polícia
Civil que foi agredido por uma
vizinha, no bairro Solidariedade, neste domingo (18).
Segundo seu relato, após
reclamar de entulho que a
mulher havia jogado na guia
da sarjeta em frente à sua
casa, ela jogou uma pedra que
lesionou seu ombro esquerdo
e com um saco de entulhos
desferiu um golpe, ferindo seu
abdome.
Ambas as vítimas foram
orientadas sobre o prazo de
seis meses para fazer a representação criminal.

SÁBADO
Revoltado,
enfermeiro quebra
vidro de UPA
Janaína PEREIRA

Um homem de 47 anos
causou maior confusão no
UPA Norte, no Jardim das Oliveiras, em Rio Preto, no sábado (17). Segundo informações
do boletim de ocorrência, a
Guarda Municipal GCM foi
acionada por um vigilante
da UPA, que informou que o
rapaz - que é enfermeiro de
profissão mas não trabalha
na UPA - estava alterado e
havia quebrado uma das portas de vidro do local porque
seu irmão estaria aguardando
transferência e não havia ambulância.
O enfermeiro entrou sem
autorização em uma área restrita aos pacientes, razão pela
qual o vigilante foi atrás dele e
pediu que ele se retirasse do
local. No momento em que
saiu o enfermeiro então bateu
a mão em uma das portas
vindo a quebrar o vidro, o que
lhe causou uma lesão na mão
direita e se recusou a receber
atendimento na unidade.
O enfermeiro disse que
não foi sua intenção quebrar
a porta.
O caso foi registrado na
Central de Flagrantes e diante
dos fatos, foi encaminhado
para o Distrito Policial para
melhores esclarecimentos.
Divulgação

FALECIMENTOS
LUZIA PERSEGUINI VIERIA faleceu aos
81 anos de idade. Era viúva de do Sr. Vasco
Vieira, deixa os ﬁlhos Cassia Suzana, Joice,
Benedito Marcos, Amaro Evilásio. Foi sepultado no dia 19/10/2020, às 11:00, saindo
seu féretro do velório da Capela do Prever,
para o cemitério de Bady Bassitt.
CLARICE DE OLIVEIRA MELO, natural
de Palestina/SP, faleceu aos 70 anos de
idade. Era viúva do Sr. Sandoval Colares de
Melo e deixa os ﬁlhos Silvania, Sandoval

e Silvio Alessandro. Foi sepultada no dia
19/10/2020, às 16:00, saindo seu féretro do
velório da Capela do Prever para o cemitério
São João Batista.
APARECIDA LOURENÇO CARDOSO,
natural de Potirendaba/SP, faleceu aos 71
anos de idade. Era divorciada do Sr. Luiz
Agnelo Minto e deixa os ﬁlhos Fabiana Andreia e Carlos Alberto. Foi sepultada no dia
19/10/2020, às 13:00, saindo seu féretro do
velório do Jardim da Paz para o cemitério de

Potirendaba.
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS,
natural de Avanhandava/SP, faleceu aos 74
anos de idade. Era casado com a Sra. Joana
Francisca da Costa dos Santos e deixa os
ﬁlhos Claúdio Samuel, Raquel Francisca,
Débora Cezarina, Israel Ismideth, Cláudia
Magali e Mara Valéria. Foi sepultada no dia
19/10/2020, às 15:00, saindo seu féretro
do velório da Igreja Evangélica Pentecostal
Luz da Vida para o cemitério Jardim da Paz.

Upa Norte de Rio Preto
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SAÚDE E SEXUALIDADE

SAÚDE
E SEXUALIDADE
Saúde
consegue

triplicar
imunização da polio
“

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Dia D da campanha de
vacinação contra a poliomielite, realizada neste sábado
(17), atraiu 3.031 menores
de 15 anos para serem imunizados em Rio Preto. Com
isso, a taxa de cobertura
subiu para 30,5%, o triplo da
semana passada.
“A nossa avaliação do Dia
D foi positiva. No entanto,
foram muitas mais doses
disponibilizadas para crianças
mais velhas do que para o
nosso público-alvo, que é de
1 a 5 anos. A expectativa é
de poder melhorar esse índice com ações no próximo
sábado, pois neste ponto
da campanha já deveríamos
estar com pelo menos 50%
da cobertura”, afirmou a gerente de imunização, Michela
Barcelos.
A intenção da secretaria
de saúde é fazer ações específicas em bairros com a taxa
de cobertura baixa durante o
próximo sábado (24), mas
o procedimento e os locais
ainda não foram definidos. “É
preciso ressaltar para os pais
que as crianças menores de
um a cinco anos devem to-

HB ingressa em organização internacional e terá
projeto sobre câncer de mama
move o aprimoramento dos
profissionais de oncologia,
beneficiando os pacientes e
a população em geral.
Com a inclusão do HB, o
Serviço de Oncologia Clínica
irá desenvolver um banco
de dados de pacientes com
câncer de mama (sem iden-

VACINAS

Dia D da campanha triplicou vacinação no final de semana

Febre Amarela, HPV, Tríplice
Viral, entre outras. No total,
foram 6.057 imunizações.
Ao todo são 29 postos
de saúde funcionando de
segunda a sexta-feira, das
8h às 16h30, sendo 22 UBS
(Unidades Básicas de Saúde), UBSF (Unidades Básicas

de Saúde da Família) e sete
escolas. Para ser vacinado,
basta apresentar documento
de identidade e carteirinha
de vacinação. Os locais das
salas de vacinas podem ser
consultados por este link:
www.riopreto.sp.gov.br/mapavacinas.

tificá-las) com informações
como perfil de cada indivíduo,
o subtipo de câncer, o tipo de
tratamento, sua evolução e
desfechos oncológicos, entre
outras.
“O conjunto de dados dos
milhares de pacientes atendidos pelo Hospital de Base
permitirá termos um mapeamento epidemiológico deles,
material valioso para estudos
e pesquisas que beneficiem a
população”, afirmou Daniel Vilarim Araújo, chefe do Serviço
do Oncologia Clínica do HB.
O Instituto do Câncer (ICA)
do hospital possui um dos
maiores volume de atendimento do Estado. No ano passado, foram mais de 10 mil
consultas, atendidas por seus
nove médicos oncologistas e
11 residentes médicos, num
total de 20 profissionais, além
de equipe multidisciplinar.
A UICC participará na instituição do banco de dados
do HB compartilhando o seu
conhecimento e experiência

no desenvolvimento destes
projetos. A União é uma organização sem fins lucrativos
que reúne mais de 1.000
instituições de saúde, de 162
países.
“Como membros desta
organização, o HB está inserido agora numa gigantesca
comunidade internacional
para compartilharmos informações, experiências, enfim
conhecimento em prol do
aprimoramento de nossos
profissionais, em benefício
de nossa população”, afirmou
Daniel.
Aprimoramento - UICC é
também o acesso para médicos, profissionais de enfermagem e de outras áreas da
Saúde do complexo da Funfarme para se aprimorarem. Sua
rede de 1.000 instituições
proporciona que o profissional
possa participar de programas
de estágio, fellow e formação
de liderança, entre muitos
outros.

QUATRO

Coronavac é a mais
segura, diz Doria
O Governador João Doria
anunciou nesta segunda-feira
(19) que a vacina contra o
coronavírus em desenvolvimento pelo Instituto Butantan
é a mais segura em fase final
de testes no Brasil. Estudos
clínicos com 9 mil voluntários
com idade entre 18 e 59 anos
no país mostram que apenas
35% tiveram reações adversas
leves após a aplicação, como
dor no local da aplicação ou
dor de cabeça. Não houve
qualquer registro de efeito
colateral grave durante a
testagem.
“Os primeiros resultados
dos estudos clínicos realizados no Brasil comprovam que,
entre todas as vacinas testadas no país, a Coronavac é a
mais segura, a que apresenta
os melhores e mais promissores índices”, acrescentou
Doria.
O estudo no Brasil foi ini-

Divulgação

”

mar essa vacina, mesmo que
estejam com a carteira de
vacinação em dia”, comentou
Michela.
Desde o início da campanha, 5.844 crianças do
público alvo vacinadas contra a poliomielite. A meta é
imunizar 19.149 até o dia
30 de outubro. Durante o Dia
D também foram aplicadas
doses contra Hepatite A e B,

Divulgação

Da REDAÇÃO

Empoderamento Feminino

A expectativa
é de poder
melhorar
esse índice
com ações no
próximo sábado,
pois neste ponto
da campanha
já deveríamos
estar com pelo
menos 50% da
cobertura

HB ingressa em organização internacional e terá projeto

O Hospital de Base de
Rio Preto tornou-se membro
da União Internacional para
Controle do Câncer (UICC),
organização que, entre outras
ações, dissemina e compartilha conhecimento e pro-

saude@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

CÂNCER

Vinicius LIMA

A-5

Divulgação

Vigilância autua bares com
clientes sem máscaras
Vinicius LIMA

A Vigilância Sanitária de São
José do Rio Preto, com o apoio
da Guarda Civil Municipal (GCM)
e da Polícia Militar, autuou quatro estabelecimentos neste fim
de semana.
Segundo a assessoria, foram três bares autuados nos
bairros Lafaiete, Vila Ercília e
Lealdade e Amizade. O outro
estabelecimento foi um serv-festas localizado no Anchieta.
Os autos foram por falta de
máscara e desrespeito ao distanciamento.
Desde o 24 de março, a

Vigilância Sanitária já realizou
1.279 autuações, que resultaram em 17 advertências e 130
multas. O valor arrecadado com
as multas não foi divulgado, pois
cada estabelecimento recebeu
um valor diferente, variando de
11 UFESP (Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo) a 400
UFESP, de acordo com o porte
da empresa, quantidade de
irregularidades e reincidência.
Cada UFESP equivale a R$
27,61.
As denúncias podem ser
feitas à Vigilância Sanitária por
meio da Ouvidoria, pelo telefone
0800 770 58 70, ou para a
Guarda pelo telefone 153.
Divulgação

ciado em 21 de julho e prevê
a participação total de 13
mil voluntários, todos profissionais da saúde que atuam
no atendimento a pacientes
com COVID-19. Eles estão
sendo acompanhados pelos
16 centros de pesquisa distribuídos por sete estados e o
Distrito Federal. A Famerp de
Rio Preto é um destes centros.

GCM faz blitze durante o final de semana e flagra irregularidades

Igualdade, liberdade, sororidade e representatividade.
Essas palavras definem o que é o empoderamento feminino e o que desejamos alcançar em nossa sociedade
através dele.
O ato de “empoderar” significa dar ou conceder poder
para uma pessoa ou um grupo.
O Empoderamento Feminino acontece quando há
a conscientização das mulheres de reivindicarem por
seus direitos, garantindo que possam estar cientes da
luta pela total igualdade entre os gêneros em diversos
cenários sociais.
Empoderamento feminino. Este foi o termo mais
procurado no Brasil em 2016, segundo um estudo
sobre tendências visuais divulgado pelo site Shutterstock. Aposto que você fez ouviu falar disso no trabalho,
apareceu no seu feed de notícias do Facebook ou você
viu em alguma mídia por aí. e. Mas afinal, o que é empoderamento feminino?
O empoderamento feminino Impact WomenPrimeiramente, empoderamento feminino é diferente de feminismo. Feminismo é resumidamente um movimento
que prega a ideologia da equidade social, política e
econômica entre os gêneros. Empoderamento feminino
é a consciência coletiva, expressada por ações para
fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de
gênero. É uma consequência do movimento feminista
e, mesmo estando interligados, são coisas diferentes.
Empoderar-se é o ato de tomar poder sobre si. Dessa
forma, também é possível fazer o empoderamento de
outros grupos sociais, como o empoderamento negro
e até empoderamento dos idosos, por exemplo. As
pessoas oprimidas ou que recebem menos atenção na
nossa sociedade, muitas vezes não têm consciência de
seu próprio poder, e as mulheres estão incluídas neste
grupo. É daí que surge o empoderamento. As mulheres
precisam reconhecer que elas são capazes, para então
poder começar a fazer mudanças.
Em 2010, a ONU lançou os princípios de empoderamento das mulheres, a fim de pôr em prática seus
propósitos para um mundo melhor. São eles:
Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade
de gênero, no mais alto nível.
Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no
trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos
e a não-discriminação.
Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as
mulheres e homens que trabalham na empresa.
Promover educação, capacitação e desenvolvimento
profissional para as mulheres.
Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover
políticas de empoderamento das mulheres através das
cadeias de suprimentos e marketing.
Promover a igualdade de gênero através de iniciativas
voltadas à comunidade e ao ativismo social.
Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero.
Anos se passaram e esses princípios ainda precisam
ser massivamente aplicados. O empoderamento está
presente em grandes ações, como por exemplo, quando
empresas decidem seguir uma política interna de equidade entre gêneros e quebra de preconceitos contra as
mulheres. Mas também está no dia a dia, quando uma
amiga fala para a outra “
Aceite seu corpo ,você é linda ,é vencedora
Se você for mulher, é possível aplicar o empoderamento na sua própria vida, trabalhando a sua confiança,
se fortalecendo e tendo ambição para seguir os seus
sonhos. Assim que você se sentir uma mulher empoderada, você poderá encorajar amigas, parceiras e familiares a fazerem o mesmo. Assim como neste texto,
em que cada pessoa que ler terá uma nova percepção
sobre esse conjunto de palavras, e poderá conscientizar
ainda mais mulheres.
Se ame e ame as outras mulheres somente através
da Sororidade teremos uma mudança
Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga
em formação e palestrante em vendas. Gestora
comercial, sensual coach, empresária do mercado
erótico, criadora do projeto SAT (Sexualidade Amor
pra Todos), Projeto de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).
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Governador paulista afirma que
contorno ferroviário vai sair do papel

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O Governador João Doria (PSDB) anunciou nesta
segunda-feira (19) investimentos de R$ 6 bilhões na
reestruturação da malha
ferroviária de São Paulo.
O anúncio faz parte do
Retomada 21/22, plano
anunciado dia 16 para
impulsionar a economia
do Estado. A modernização
vai gerar 134 mil empregos
diretos e indiretos ao longo da concessão. Grande
parte das obras deverá ser
concluída nos seis primeiros anos e vai proporcionar
a expansão de capacidade
da ferrovia de 35 milhões
para 75 milhões de toneladas por ano.
O empreendimento será
realizado pelo Grupo Rumo
Logística, os investimentos
na nova malha ferroviária
vão atender 72 municípios
paulistas. Ao todo, cerca
de 5 milhões de pessoas
serão beneficiadas com
mais segurança viária. Entre as cidades, estão Campinas, Catanduva, Cubatão, Limeira, São Carlos,
São José do Rio Preto e
Votuporanga.
Rio Preto – na nossa
região será executado o
contorno ferroviário entre

Mirassol, Rio Preto e Cedral,
contorno ficará a 10 km da
área central de Rio Preto,
obra que vai solucionar o
problema da passagem das
composições dentro do perímetro urbano. Serão feitas
25 obras de artes (5 pontes
e 20 viadutos ferroviários).
A Malha Paulista forma
junto com a Malha Norte
o principal corredor de exportação do agronegócio
brasileiro. Essas duas malhas conectam a cadeia
produtiva do Centro-Oeste
do País ao Porto de Santos. Com os investimentos
anunciados em São Paulo,
serão recuperados dois
ramais desativados: Colômbia-Pradópolis (185,6 km)
e Panorama-Bauru (369,1
km), que cortam o estado
em direção ao Porto de
Santos. No primeiro caso,
o ramal passa por entroncamentos logísticos em
Bebedouro e Barretos; no
segundo, atravessa cidades
como Bauru e Dracena.
“Com os investimentos
e modernização da Malha
Paulista, São Paulo volta
ao protagonismo como
principal eixo de ferrovia
do país”, salientou João
Alberto Abreu, presidente
da Rumo.
O sistema de logística
e a eficiente distribuição
dos produtos do estado

Editais de
PROCLAMAS

de São Paulo são parte
fundamentais do desenvolvimento econômico do
País em qualquer época,
e ganha importância ainda
maior a partir de agora, para
ampliar o desenvolvimento
econômico de São Paulo e
do País.
A Malha Paulista é uma
das mais diversificadas do
país, sendo responsável
pelo transporte de soja, farelo de soja, milho, açúcar,
combustíveis, fertilizantes,
celulose, minérios e contêineres.
As obras - Estão previstas duplicações e reativações de trechos, ampliação
de pátios, modernização da
via e melhora na mobilidade
nas cidades cortadas pela
ferrovia (contornos ferroviários, viadutos, passarelas). Essa modernização
irá gerar mais segurança
e eficiência operacional,
maior capacidade para o
sistema ferroviário, redução
no tempo de trânsito das
composições e redução do
custo operacional.
Além disso, os investimentos eliminarão os conflitos entre ferrovia e zonas
urbanas em 32 municípios
do Estado, entre eles Campinas, Catanduva, Cubatão,
Limeira, São Carlos, Votuporanga e Rio Preto.

Cláudio LAHOS

Se sair do papel, projeto tira passagem de trens do centro de Rio Preto
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:
MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS e MARIANA DE
AGUIAR. Ele, de nacionalidade , servidor público municipal,
solteiro, nascido em , , no dia 27 de maio de 1987, ﬁlho de
DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, cartorária, solteira, nascida em São José do Rio Preto,
SP, no dia 27 de junho de 1989, ﬁlha de WALTER RIBEIRO
DE AGUIAR e de GUIOMAR FURIA DE AGUIAR.
FELIPE DA SILVEIRA SANT'ANNA e CAROLINA VILAS
BOAS FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira,
escrevente, solteiro, nascido em São José do Rio Preto,
SP, no dia 07 de fevereiro de 1991, ﬁlho de JOSÉ ROBERTO SANT'ANNA e de ADENIR RODRIGUES DA SILVEIRA
SANT'ANNA. Ela, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em Jacarezinho, PR, no dia 17 de janeiro de
1994, ﬁlha de JOÃO FERNANDES e de ROSIMEIRE VILAS
BOAS DE SOUZA FERNANDES.
RAFAEL RODRIGUES FERREIRA e ANDJARA AVELAR
DE CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, policial
civil, solteiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 16 de
setembro de 1988, ﬁlho de CARLOS HENRIQUE FERREIRA
e de VANILDA RODRIGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, servidora pública estadual, solteira, nascida em ITAPETININGA, SP, no dia 15 de março de 1991, ﬁlha de MARCELO
FERREIRA DE CARVALHO e de RAYCE PIRES AVELAR
DE CARVALHO.
EGILSON SOARES e LUZIA SOARES DE AZEVEDO. Ele,
de nacionalidade brasileira, autonomo, divorciado, nascido
em Santa Rita, PB, no dia 13 de outubro de 1967, ﬁlho de
SEBASTIÃO SOARES e de CARMELITA SOARES. Ela, de
nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, divorciada,
nascida em Ecoporanga, ES, no dia 19 de abril de 1972,
ﬁlha de ANTENOR FRANCISCO DE AZEVEDO e de JOVENTINA SOARES DE AZEVEDO.

Oficiais do
Registro de Imóveis

TIAGO DONIZETE ROCHA CRUZ e MARIANA DOS SANTOS CUTIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, divorciado, nascido em Novo Horizonte, SP, no dia 10 de junho
de 1988, ﬁlho de LUCIO CRUZ e de VALENTINA APARECIDA ROCHA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de
caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia
21 de janeiro de 1999, ﬁlha de EDUARDO AMARO CUTIAS
e de ELEN CRISTINA BORGES.
RENAN JOSEFFER ZONTA MORETI e LARISSA JULIOTTI
AMORIM. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteira,
nascido em Araçatuba, SP, no dia 04 de junho de 1986, ﬁlho
de NELSON MORETI e de RITA ZONTA MORETI. Ela, de
nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Araçatuba, SP, no dia 24 de setembro de 1988, ﬁlha de JUAREZ
DE SOUZA AMORIM e de MAGALI DE FÁTIMA JULIOTTI
AMORIM.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que
seja aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e
publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
GUILHERME HENRIQUE COSTA e ROBERTA
CORRÊA PAGOTTO, sendo ELE ﬁlho de PAULO COSTA
e de ANA SANTOS COSTA e ELA ﬁlha de ANTÔNIO ROBERTO PAGOTTO e de MARISTÉLA CORRÊA PAGOTTO;
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo,
2200 – Tel: 3202-9090). 17/10/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
PAULO CESAR FRANCISCO DA SILVA e MICHELI
FAINA FERREIRA, sendo ELE ﬁlho de FLORINDO FRANSCISCO DA SILVA e de ORTENCIA FELIS DA SILVA e ELA
ﬁlha de CARLOS ALBERTO FERREIRA e de VERA APARECIDA DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/10/2020.

São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...

HANDERSON SOSSO, empresário da moda, passou o
ﬁnal de semana curtindo seu
esporte preferido Golfe, em
Riviera Golf Club, na bonita
cidade praiana Riviera De São
Lourenço.
FLÁVIA COSTA, advogada e prometer de eventos, e
André Buion, já começaram a
contagem regressiva para o
nascimento da ﬁlha Bella, em
dezembro.
SUPER MUFFATO Damha
inaugura nesta terça-feira, em
Rio Preto, com investimento
de R$ 45 milhões. Muito legal!
CHIQUINHO SCARPA é
candidato a vereador pelo PSD,
partido de Gilberto Kassab que
aposta que o milionário (?) pode
se tornar um daqueles fenômenos eleitorais.
O ADVOGADO ALEX Cheiddi, ao lado da esposa Maria
Carolina Paschoalão, ganhou
idade nova ontem, brindando
à vida.
LOURDES XAVIER Duda e
João estão festejando 45 anos
de casamento, cada vez mais
apaixonados. Amor eterno.
Parabéns!
UM STORY no Instagram
dura no máximo quinze segundos. Cinco dos dez candidatos
a prefeito de Rio Preto terão
esse tempo ou menos no horário eleitoral no rádio e na TV.
Deveriam considerar ter lições
com influenciadores digitais
que fazem sucesso nas redes
sociais.
MILISA BITTAR e o agropecuarista Fabrício Romano estão
festejando 18 anos de casamento, cada vez mais juntinhos.
O casalzinho adora participar
com amigos de almoço Queima
do Alho. Muitas felicidades.

SOCIAL

Jornal

Pérola do Dia
A BIBLIA NÃO É REVISTA DA AVON PRA VOCÊ ABRIR SÓ QUANDO QUER FAZER
PEDIDOS. Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

Canoa Quebrada

THATS THE QUESTION. Para quem me questiona todos os
dias durante o meu programa de rádio, ou quando caminho
com os amigos no entorno da represa, absorvendo um sol de
40 e poucos graus sobre o desassoreamento da represa, eis a
resposta técnica da diretoria do SEMAE: a Represa Municipal é
apenas um reservatório de passagem. Os estudos nos mostraram
que o volume de desassoreamento nos daria no máximo um
dia de consumo. Depois, voltaríamos a estaca zero, por falta de
passagem de água. Por isso, O SEMAE priorizou a execução dos
2 poços profundos do Aqüífero Guarani, que produzem água, e
não são afetados pela seca. Eles irão garantir água para uma
população de 50 mil pessoas. O do Residencial Palestra está
prestes a entrar em operação e o da Vila Azul entra em operação
no ano que vem, quando também será feito o desassoreamento
da Represa Municipal. Lembrando que foi o prefeito Edinho quem
fez o último desassoreamento da Represa. Tem tempo pra tudo.
A maior fatia dos dez minutos do horário eleitoral é de Edinho
Araújo, que na somatória garantiu quase quatro minutos do total.
Mas, isso não é garantia pra qualquer coisa. O saudoso doutor
ENEAS fez sucesso com quinze segundos e Bolsonaro foi eleito
presidente com apenas nove segundos. Voto não tem preço. A
Justiça Eleitoral disse que cada candidato a prefeito pode gastar
até R$ 2,7 milhões em sua campanha neste ano. Como são dez
postulantes na disputa, isso significa que há uma expectativa de
que pode ser gasto até R$ 27 milhões pelos que concorrem à
prefeitura. Em reunião de família meu cunhado Carlos Marasmo
fez as contas e disse que isso quer dizer que o voto de cada
eleitor vale aproximadamente R$ 80. Vovó Nana, idosa e sarcástica ainda cochichou ao ouvido do Velho Ranzinza que tem
gente vendendo por bem menos. Passa e repassa. O prefeito
Edinho Araújo com máscara e um fone de ouvido, deixou de lado
a campanha e foi fazer o circuito do AudioTur da ACIRP, no fim de
semana, caminhando durante 50 minutos, pelo centro da cidade,
evitando corpo a corpo. Escolheu o horário que o comércio estava
fechado para não misturar o flashback institucional dos 100 anos
da Associação Comercial e Empresarial com política partidária.
Baleia entre choques. Baleia Rossi, deputado e presidente do
MDB, e amigo pessoal de Pedro Nimer, pode entrar na disputa
pela presidência da Câmara Federal e sentar na cobiçada cadeira.
Ponto e basta!

Reconhecimento

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

A FACERES, uma das nossas
Faculdades de Medicina, acaba
de ser reconhecida pelo Sistema
de Acreditação de Escolas
Médicas, órgão avaliador de
escolas médicas em todo o
Brasil. Essa certificação é o
reconhecimento do trabalho
desenvolvido pela coordenação,
professores e administrativo da
instituição. Abraços a família,
Dr.Toufic Anbar Neto, diretor
da faculdade.

ACIRP 100

Outubro é o mês do
Centenário da Acirp. São 100
anos representando o setor
produtivo, com participação
ativa no desenvolvimento
econômico e social de Rio
Preto, firmando-se como a
porta voz de quem produz.
Hoje, a entidade congrega mais
de quatro mil associados.

Retornou com
tudo...

O empresário e banqueteiro
Ed Carlos, do requisitado
Ed Buffet, voltou com tudo,
após 5 meses parado devido
à pandemia Covid-19. Seu
buffet foi o responsável pela
organização do almoço, das
mobílias e a decoração no
“Leilão Quarter Horse In Family”
– 10 Anos em Pindorama,
obedecendo todos os cuidados
com distanciamento de mesas,
álcool gel e máscaras de
acordo com o Ministério da
Saúde. Foi maior sucesso.

Homenagem

Um dos principais nomes da
música instrumental brasileira
e possivelmente o mais
importante artista rio-pretense,
será homenageado com “A
Música de Paulo Moura”, projeto
contemplado com o Prêmio
Nelson Seixas, a história do
músico, que leva seu nome em
um dos maiores teatros de Rio
Preto. A live-show será transmitida
no próximo dia 24, às 21h, pelo
canal da Proart Comunicação no
Youtube (https://bit.ly/proartlives),
com participações dos músicos
João Pazzini (contrabaixo), Luiz
Jardim (piano), Marcelo Maia
(piano), Milton Thomé (bateria),
Paulo Casale (saxofone) e Ito
do Cavaco, como convidado
especial.

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS,
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS
Seguimentos industriais - construção civil - florestas e jardins
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

(17) 99181-4336

SPOTlight

Diego Nunes Mir, empresário
da moda, ao lado de sua musa
Vitória Tavares, está passando
semana maravilhosa de relax
total, com direito a passeio de
bugue nas dunas e curtindo as
brisas do mar e a natureza em
Canoa Quebrada, Ceará.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp

Os doutores Eliana Migliorini Mustafa e Sílvio Lopes,
nossa homenagem pelo Dia dos Médicos. Carinho e
gratidão

Dia das Bruxas

Neste ano, para celebrar o Halloween, o Riopreto Shopping
preparou um espaço instagramável gratuito para as famílias
tirarem fotos de arrepiar. As crianças também podem retirar
desenhos referentes ao tema de Dia das Bruxas para colorir
em casa. O espaço fica disponível aos clientes até o dia 31
de outubro.

O imbatível

Em termos de arrecadação junto a apoiadores, Filipe
Marchesoni, do Novo, segue imbatível. Apesar de também
ainda não ter sido verificado um desempenho tão expressivo
em sua campanha, ele já conseguiu juntar com a colaboração
de seus correligionários R$ 96 mil em doações. É uma cifra
respeitabilíssima, considerando que seu partido abriu mão do
uso do fundo eleitoral e todo esse valor foi dado por pessoas
físicas. A má notícia é que o candidato já gastou em sua
campanha muito mais do que arrecadou. Mau começo para
quem pretende gerir a coisa pública...
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1661
(De 20 de outubro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139,
de 28 de dezembro de 2001,
CONCEDE
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à
senhora CLAUDIA MANSANO COTRIN, ocupante do cargo
de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codiﬁcado sob
nº 03.6/0319/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 20/10/2020 e revoga as
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e
Concessão de Benefícios
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1662
(De 20 de outubro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139,
de 28 de dezembro de 2001,
CONCEDE
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à
senhora APARECIDA DE FÁTIMA TREVISAN, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Coordenador Pedagógico,
nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codiﬁcado sob
nº 03.6/0320/10/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 20/10/2020 e revoga as
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e
Concessão de Benefícios
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SHARLES A A CHAGAS TECNOLOGIA ME
EMPENHO 8.137/18
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a não resolutividade em tempo hábil para o atendimento
da garantia do equipamento relacionado nos chamados em
aberto OS 23922, OS 26227 E OS 29627. Considerando
previsão contratual em sua Cláus. 2ª, item 2.3.1 e 2.3.3. Fica
a contratada supramencionada NOTIFICADA a REALIZAR O
ATENDIMENTO DA GARANTIA E FINALIZAR OS CHAMADOS, no prazo de 02 horas, contados do recebimento desta,

de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. O
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. –
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHOS 10764/20, 10765/20, 10779/20 E 10781/20
Notiﬁco 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 aplicação 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: PLANTE AMOR CONFECÇÕES LTDA
CONTRATO ATA/0472/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade ﬁscal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”,
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3.
Fica o representante legal da empresa supramencionada
NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresentar a
Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado
de São Paulo, nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis,
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive,
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Pregao Eletronico nº 528/19- Contrato: PRE/0365/19
Contratada: Bruno Agnello Pegoraro
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA. Luis Roberto Thiesi.
EXTRATO
2° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 34/18- Contrato: DIL/0024/18
Contratada: Vilmar Aparecido Parreira
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMAS
EXTRATO
4° Termo Aditivo Contratual
Pregao Eletronico nº 295/17- Contrato: PRE/0152/17
Contratada: Euromedica Comercio e Manutenção em Equipamentos Medicos Hospitalares Eireli
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS.
EXTRATO
3° Termo Aditivo Contratual
Pregao Eletronico nº 489/18- Contrato: PRE/0189/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA. Luis Roberto Thiesi.

dia 21/10/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos.
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2020 – PROCESSO Nº 13.070/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de avental para
combate ao covid-19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica
designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 21/10/2020 às 10:00hs para continuidade
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 414/2020, PROCESSO 13.445/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de colchão hospitalar
adulto, colchonete e colchão pediátrico. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 04/11/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h.
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 423/2020, PROCESSO 13.534/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de óleo cicatrizante.
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/11/2020, às 14:00h. e abertura a
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 413/2020, PROCESSO 13.444/2020, objetivando o registro de preços para aquisição de rações para
ﬁlhotes (pó substitutivo de leite e suplemento vitamínico)
para os animais do Zoo Municipal. Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 06/11/2020, às 08:30h. e abertura a partir
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DECRETO Nº 18.714..
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.

DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020 – PROCESSO Nº 12.795/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS HOSPITALARES PARA ASSISTENCIA DAS
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DO
RIO PRETO NO COMBATE AO COVID 19. SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE. Fica designada a data da sessão
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 22/10/2020
às 11:30hs para continuidade dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2020 – PROCESSO Nº 11.893/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o

Altera o Decreto nº 17.799, de 27 de junho de 2017, alterado pelo Decreto nº 18.128, de 2 de outubro de 2018, que
nomeia Comissão de Vistoria e Avaliação de Bens Móveis.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica
deste Município e artigo 17, inciso II, da Lei nº 8.666/93;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.535 DE 16 DE OUTUBRO DE 2020
DESIGNA, WELLINGTON AURELIO APARECIDO DA SILVA
para substituir o(a) servidor(a) VITOR DE CARVALHO CORNACHIONI ocupante do cargo em comissão – CHEFE DE
COORDENADORIA – CD. 101.2, nos termos do artigo 68,
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período
de férias, a partir de 26/10/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

D E C R E T A:
Art. 1º O inciso III, do artigo 1º, do Decreto nº 17.799, de
27 de junho de 2017, alterado pelo Decreto nº 18.128, de
2 de outubro de 2018, que nomeia Comissão de Vistoria e
Avaliação de Bens Móveis, passa a vigorar alterado com a
seguinte redação:
“Art. 1º. ...
...

B-2

São José do Rio Preto, terça-feira
20 de outubro de 2020

III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
a)
Bruno Vinicius Costas – matrícula 65558.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 de outubro de
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e, pela
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.715
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
Altera Decreto nº 18.428/19 para substituir agente público
autorizado a receber adiantamentos para cobertura de despesas emergenciais e de pronto pagamento da Gerência de
Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria
Municipal de Saúde.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica autorizado a receber adiantamentos, nos termos do Direito Financeiro e da Lei Municipal nº 8.839, de 20
de dezembro de 2002, e suas alterações, para cobertura de
despesas emergenciais e de pronto pagamento da Gerência
de Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, o agente público Renato dos Santos
Guimarães – matrícula 63087, em substituição ao agente
público Marcelo Messias Rocha, nomeado pelo item 2, alínea b, inciso V do artigo 1º, do Decreto nº 18.428, de 27 de
setembro de 2019.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 de outubro de
2020; 168º ano de Fundação e 126º ano de Emancipação
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.
LEI Nº 13.659
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020.
Altera o artigo 1º, da Lei Municipal nº 11.624 de 21 de novembro de 2014.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Altera-se o artigo 1º da Lei Municipal nº 11.624, de 21
de novembro de 2014, passando a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Passa a denominar-se “Delegado de Polícia Dr.
Genival Ribeiro Santos” a
Rua localizada no Conjunto
Residencial Lealdade, previamente denominada Rua
Projetada 1.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.120/2020
Projeto de Lei nº 289/2020
Autoria da propositura: Vereador Renato Pupo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 50/2020, Processo SICOM 3289/2020 objetivando a Registro de preços
para aquisição de 54.000 (cinquenta e quatro mil) quilos de
polímero catiônico em emulsão (líquido) 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).
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 04.11.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de
compras.
S. J. Rio Preto, 13.10.2020 – Wagner Castilho Botaro – Gerente de Operação e Manutenção-Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
09/2020 – PROC. nº 72/2020
Entrega dos envelopes: até 05.11.2020 às 8h45. Abertura da
licitação: 05.11.2020 a partir das 9h00.
Objeto: “Realocação de Adutoras em ferro fundido para
mudança de traçado das redes Urano e Diniz e instalação
de estrutura metálica para suporte e manutenção, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas
e equipamentos necessários à execução dos serviços. Custo
Estimado: R$610.854,11 Prazo: 4 meses. Demais informações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio de
Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 às
12h00 e 13h30 às 16h00 de segunda a sexta, fone/fax: (17)
3211-8105, e página do SeMAE na internet: www.semae.
riopreto.sp.gov.br.S.J.R.P 19.10.2020 Ceci k. Bueno de Caprio– Gerente de Planejamento, Projetos e Obras
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
48/2020 – PROCESSO SICOM 3276/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-

Jornal
ção de serviço de vigilância/segurança armada, desarmada,
motorizada, nas unidades do SeMAE, por um período de 12
(doze) meses.
Fica designado o dia 21.10.2020, às 14:00 h, para a retomada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 19.10.2020 – Renato Eduardo de
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela
Lei 8.883 de 08/06/94, justiﬁcamos que o pagamento em
questão está sendo efetuado independente de sua ordem
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de
interesse público.
# CREDOR Nº 1674895 – Engeper Engenharia e Perfurações Ltda
Valor: R$ 864.621,86
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços
essenciais desta autarquia.
Publicada por aﬁxação no local de costume, e pela imprensa
local.
São José do Rio Preto, 20.10.2020. João Marcelino Ruiz Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Junior - Superintendente
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela
Lei 8.883 de 08/06/94, justiﬁcamos que o pagamento em
questão está sendo efetuado independente de sua ordem
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de
interesse público.
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Construções Eireli
Valor: R$ 335.299,04
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços
essenciais desta autarquia.
Publicada por aﬁxação no local de costume, e pela imprensa
local.
São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Junior
- Superintendente
S. J. Rio Preto 19.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 199 referente a Notiﬁcação 18703/2020
Fica advertido JUAREZ SEBASTIAO DE SOUZA, CPF:
802935656-60, RG: 17917272-(SSP), PFJ: 84836, localizado
na rua Matheus Allonso de Viçozo Xavier, nº30, Residencial
Machado I – CEP: 15052-248 – São José do Rio Preto/SP,
datada em 29/06/2020, em virtude do não cumprimento da
Notiﬁcação 18703/2020, MOTIVOS: Deposição no passeio
público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas de propagandas ou
quaisquer outros que obstruam as passagens de pedestres,
CAPITULAÇÃO: Artigo 7º, LM nº 8973/2003, BASE DE CÁLCULO: 2 UFM, VALOR: R$ 481,92, OBSERVAÇÃO: RETIRAR E MANTER ASSIM, TODO MATERIAL DA VIA PÚBLICA – IMEDIATAMENTE; É proibido o lançamento, depósito,
despejo, colocação e ou permanência de quaisquer objetos
em locais públicos e outros locais. ***1 REINCIDÊNCIA***,
CAPITULAÇÃO: Artigo 5º da Lei Municipal nº 7176/1998,
BASE DE CÁLCULO: 40 UFM, VALOR: R$ 303,20, OBSERVAÇÃO : RETIRAR E MANTER ASSIM, TODO MATERIAL
DA VIA PÚBLICA – IMEDIATAMENTE; Fica proibida a permanência de qualquer material em logradouro (passeio e via)
público, CAPITULAÇÃO: Artigo 96 da Lei Complementar nº
17/1992, BASE DE CÁLCULO: 3 UFM, VALOR: R$ 722,88,
OBSERVAÇÃO: RETIRAR E MANTER ASSIM, TODO
MATERIAL DA VIA PÚBLICA – IMEDIATAMENTE, no prazo
de 0 dia (s). Do exposto, ﬁca a empresa advertida a realizar
no prazo descrito acima, a partir do recebimento desta, as
exigências supracitadas. Caso ocorra o descumprimento da
presente advertência, serão aplicadas as penalidades descritas acima. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana
Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi devolvida
pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro
do objeto do AR JU 81011447 7 BR, acusando “não procurado”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 314 referente a Notiﬁcação 18572/2020
Fica advertida a empresa WILTON DAVID BORGES
02287657576, CNPJ: 36089495/0001-14, IM: 3700680, localizada na Rua Dr Renato Lerro, 654, Jardim Santo Antonio
I, CEP: 15047-145 – São José do Rio Preto/SP, datada em
16/09/2020, em virtude do não cumprimento da Notiﬁcação
n° 18572/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a
destinação ﬁnal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, §
3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol
Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR,
VALOR: R$ 7.589,82, no prazo de 15 dia (s). Do exposto,
ﬁca a empresa advertida a realizar no prazo descrito acima,
a partir do recebimento desta, a (s) exigência (s) supra (s).
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará
sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento.
Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes
Fernandes, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do
objeto do AR JU 83764492 4 BR, acusando “mudou-se”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051427
Fica autuado RHENAN ARAUJO CHAGAS TOLEDO, CPF:
701410521-39, PFJ: 1636988, localizado na Rua Quinze
de Novembro, 3057, Centro - São José do Rio Preto/SP,
auto datado em 06/08/2020, o infrator qualiﬁcado deixou
de atender a Notiﬁcação n° 18744 de 04/05/2020, motivo
da autuação: INCISO II, DO ART 2º, DA LM 10.219/2008,
BASE DE CÁLCULO: 30 UFM 1ª REINCIDÊNCIA (UFM x 2),
MULTA: R$ 3.614,40 (três mil, seiscentos e quatorze reais
e quarenta centavos). OBSERVAÇÃO: RETIRAR IMEDIATAMENTE TODA PUBLICIDADE/OCUPAÇÃO IRREGULAR
EM ÁREA PÚBLICA (RUAS, PASSEIO PÚPLICO/CALÇADA,
POSTES, CANTEIRO CENTRAL, ÁRVORES, PLACAS DE

TRANSITO, ETC.). O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de
aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Assinado pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU
83762061 9 BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051445
Fica autuado ANTONIO ROLLEMBERG MARINO, CPF:
787276508-04, RG: 9647531-(SSP) PFJ: 287706, localizado
na Rua Fernando Mertittier Pierri, 320, Jardim Primavera,
CEP: 15061-480 - São José do Rio Preto/SP, auto datado
em 19/08/2020, o infrator qualiﬁcado deixou de atender a
Notiﬁcação n° 18842 de 26/05/2020, motivo da autuação:
ARTIGO 2º, LM Nº 7419/99, BASE DE CÁLCULO: 2 SALÁRIOS, MULTA: R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais). OBSERVAÇÃO: FLAGRANTE EM 05/05/2020. O pagamento
da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima
mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e
judiciais cabíveis. Assinado pela Agente Fiscal de Posturas
Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de
acordo com registro do AR JU 83764273 3 BR, acusando
“não existe nº indicado”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa Nucleo Permanente de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição nº
051951/2020
Fica autuado ALICIO ROSA MEDEIROS, CPF: 54138469834, RG: 4774572-1, PFJ: 896883, localizado na Av das
Andorinhas, nº 06, Estancia São Felicio, Zona Rural – CEP:
15093-600 - São José do Rio Preto/SP, auto datado em
19/08/2020. O infrator acima qualiﬁcado ﬁca ciente da irregularidade, abaixo descrito, razão de 50 (Cinquenta) unidade ﬁscal do município – UFM – nos termos do Anexo I da L
M nº 9393/2004 e decreto municipal nº 12765/2005. Motivo
da autuação: Realização de Movimento de terra sem alvará,
Base de Cálculo: 50 UFM, Multa de: R$ 3.012,00 (três mil
e doze reais). Assinado pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
de acordo com registro do AR JU 83764274 7 BR, acusando
“não existe nº indicado”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa Nucleo Permanente de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição nº
051952/2020
Fica autuado MAUSIMAR RODRIGUES, CPF: 25974403894, RG: 25825404-X, PFJ: 1184227, localizado na Av das
Andorinhas, nº 06, Estancia São Felicio, Zona Rural – CEP:
15093-600 - São José do Rio Preto/SP, auto datado em
19/08/2020. O infrator acima qualiﬁcado ﬁca ciente da irregularidade, abaixo descrito, razão de 50 (Cinquenta) unidade ﬁscal do município – UFM – nos termos do Anexo I da L
M nº 9393/2004 e decreto municipal nº 12765/2005. Motivo
da autuação: Realização de Movimento de terra sem alvará,
Base de Cálculo: 50 UFM, Multa de: R$ 3.012,00 (três mil
e doze reais). Assinado pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
de acordo com registro do AR JU 83762244 7 BR, acusando
“não existe nº indicado”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019098/2020
Fica notiﬁcado PERSIO SOBIRES, CPF: 116614668-50,
RG: 21672730-3(SSP), localizado na Rua Buritama, 2401,
Eldorado (2ª parte) – São José do Rio Preto/SP, datada em
14/07/2020, motivo da notiﬁcação: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do município, Lei
Vigente: Artigo 1º, da LM nº 7419/99, Prazo de 10 dia (s),
Multa de 2 SALARIOS (x 1 R$ 2.090,00), OBSERVAÇÃO:
PARAR DE FAZER QUEIMADAS NO IMÓVEL DE SUA
PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ADAIR FERREIRA
QUADRA 8, LOTE 19, RES SANTA CRUZ, NESTA, POIS É
EXPRESSAMENTE PROIBIDO. O não cumprimento da Notiﬁcação no prazo estabelecido, a notiﬁcada ﬁcará sujeita às
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pela
Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes Fernandes, uma
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU
81011510 1 BR, acusando “não procurado”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019099/2020
Fica notiﬁcado JOSÉ RUBENS CAVALARI ESPOLIO, CPF:
785574028-72, RG: 4540057X-(SSP), localizado na Rua
Buritama, 2401, Eldorado (2ª parte) – São José do Rio Preto/
SP, datada em 14/07/2020, motivo da notiﬁcação: Proibido
fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do
município, Lei Vigente: Artigo 1º, da LM nº 7419/99, Prazo de
10 dia (s), Multa de 2 SALARIOS (x 1 R$ 2.090,00), OBSERVAÇÃO: PARAR DE FAZER QUEIMADAS NO IMÓVEL DE
SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOAO GARCIA, QUADRA A, LOTE 10, ESTÂNCIA SANTO ANTONIO,
NESTA, POIS É EXPRESSAMENTE PROIBIDO. O não
cumprimento da Notiﬁcação no prazo estabelecido, a notiﬁcada ﬁcará sujeita às penalidades impostas pela legislação
vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Marilene
Antunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi devolvida
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81011501 8 BR, acusando “não
procurado”.

São José do Rio Preto, terça-feira
20 de outubro de 2020

Jornal
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019138/2020

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019364/2020

Fica notiﬁcado KLEBER MOREIRA, CPF: 261860918-21,
RG: 29836915-1(SSP), compromissário o mesmo, localizado na Rua Hugh Hammond Bennett, nº -, compl : Proj 4,
Eldorado (3ª parte) – São José do Rio Preto/SP, datada em
20/07/2020, motivos da notiﬁcação: Fica terminantemente
proibido a queima nas vias públicas, ou mesmo nos próprios
quintais, folhas de árvores, lixo ou quaisquer corpos em
quantidade capaz de molestar a vizinhança, Lei Vigente:
Artigo 11, inciso III da LC nº 17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 2 UFM (x 1 R$ 120,48); Proibido fazer queimadas de
qualquer natureza, na área urbana do município, Lei Vigente: Artigo 1º, da LM nº 7419/99, Prazo de 10 dia (s), Multa de
2 SALARIOS (x 1 R$ 2.090,00), O não cumprimento da Notiﬁcação no prazo estabelecido, a notiﬁcada ﬁcará sujeita às
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pela
Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU
83762232 8 BR, acusando “mudou-se”.

Fica notiﬁcada a empresa JOSEVALDO SOUZA DOS SANTOS ARCHANJO 05930888590, CNPJ: 36036378/0001-92,
IM: 3728960, localizada Rua Dalzira Vieria, nº 0, Quadra
21, Lote 01, SetValley, CEP: 15055-809 – São José do Rio
Preto/SP, datada em 01/09/2020, MOTIVO: Armazenar e
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação ﬁnal desses resíduos, Art 2°,
§ 3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/99 e Resol
Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59
UFIR (x 1 R$ R$ 7.589, 82). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE
RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.589, 81,
enviar via e-mail smaurb.ﬁscalizacao@riopreto.sp.gov.br. O
não cumprimento da Notiﬁcação no prazo estabelecido, a notiﬁcada ﬁcará sujeita às penalidades impostas pela legislação
vigente, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson
Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com
registro do AR JU 83764353 5 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019154/2020

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019366/2020

Fica notiﬁcada a empresa BRASIL VERDE COMERCIO DE
DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 37073503/00005, IM: 3715770, localizada na Av Danilo Galeazzi, 1632,
Jardim Santa Rosa II – CEP: 15051-000 – São José do Rio
Preto/SP, datada em 22/07/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação ﬁnal desses resíduos, Art 2°, §
3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/99 e Resol
Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59
UFIR (x 1 R$ 7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR
COMPROVANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE
RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE (enviar via e-mail smaurb.ﬁscalizacao@
riopreto.sp.gov.br), SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE
R$ 7.589,81. O não cumprimento da Notiﬁcação no prazo
estabelecido, a notiﬁcada ﬁcará sujeita às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo Agente Fiscal
de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81011552 6
BR, acusando “não procurado”.

Fica notiﬁcada a empresa ILDEFONSO DE CASTRO DEUS
NETO, CNPJ: 30244009/0001-09, IM: 3726280, localizada
na Av Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000, LJ
00, Complexo Iguatemi Rio Preto, CEP: 15093-340 – São
José do Rio Preto/SP, datada em 01/09/2020, MOTIVO:
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação ﬁnal desses
resíduos, Art 2°, § 3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun
n° 6499/99 e Resol Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s),
Multa de 2002,59 UFIR (x 1 R$ R$ 7.589, 82). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO DE
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA
DE R$ 7.589, 81, enviar via e-mail smaurb.ﬁscalizacao@riopreto.sp.gov.br. O não cumprimento da Notiﬁcação no prazo
estabelecido, a notiﬁcada ﬁcará sujeita às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo Agente Fiscal
de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83764355 2 BR,
acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019287/2020
Fica notiﬁcada a empresa BRASIL FLEX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 22307764/0001-67, IM: 3528010,
localizada na Rua Independência, 3166, sala frente, Centro,
CEP: 15010-110 – São José do Rio Preto/SP, datada em
18/08/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação ﬁnal desses resíduos 1ª REINCIDÊNCIA, Art 2°, §
3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/99 e Resol
Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59
UFIR (x 2 R$ 15.179,63). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR
NESTA SECRETARIA COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS GERADOS. O não cumprimento da
Notiﬁcação no prazo estabelecido, a notiﬁcada ﬁcará sujeita
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada
pelo Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro
do AR JU 83762235 9 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019325/2020
Fica notiﬁcada JANAINA MARIA GABRIEL, CPF:
300349548-80, RG: 42577091-6(SSP), PFJ: 618634, localizada na Rua Anísia Rodrigues, 370, Jardim São Francisco
– CEP: 15086-230 – São José do Rio Preto/SP, datada em
24/08/2020, MOTIVO: Exploração dos meios de publicidade
sem autorização previa da municipalidade NOTIFICAÇÃO
EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTIFICAÇÃO Nº 12667
(VALOR INCORRETO DO ITEM), Lei Vigente: Art. 141, 143,
II e VIII LC 17/92, Prazo de 0 dia (s), Multa de 1 UFM (x 1
R$ 60,24). O não cumprimento da Notiﬁcação no prazo estabelecido, a notiﬁcada ﬁcará sujeita às penalidades impostas
pela legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83762256 6 BR,
acusando “ausente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 019339/2020
Fica notiﬁcada a empresa MARIA CAROLINA DA COSTA
PEREIRA DE MELO 35023487822, CNPJ: 34611470/000103, IM: 3727090, localizada na Rua General Osório, 320,
anexo 1, Vila Boa Esperança, CEP: 15030-200 – São José
do Rio Preto/SP, datada em 25/08/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no
empreendimento. Informar a destinação ﬁnal desses resíduos, Art 2°, § 3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n°
6499/99 e Resol Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s),
Multa de 2002,59 UFIR (x 1 R$ R$ 7.589, 82). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR NESTA SECRETARIA COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA USADO.
O não cumprimento da Notiﬁcação no prazo estabelecido,
a notiﬁcada ﬁcará sujeita às penalidades impostas pela
legislação vigente, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas
Marilene Antunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
de acordo com registro do AR JU 83762208 4 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 432/2020
Conforme requerimento referente a “PRORROGAÇÃO DE
PRAZO”, Protocolo: 2020167949, a pedido de IPPERIA
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, localizada na Rua Santo
André, 495, sala 11, Jardim Europa – CEP: 15014-490 – São
José do Rio Preto/SP, emitiu-se o OFÍCIO Nº 432/2020,
em 04 de agosto de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de
Posturas Edson Francisco da Silva Junior, informou seu deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em
02/11/2020. Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83762057 9 BR,
acusando “mudou-se”.
Prefeitura de São José do Rio Preto, 20 de outubro de
2020. Ano XVII
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E
ETNIA
Portaria SMM n° 05/2020
20 de outubro de 2020.
Dispõe sobre a revogação do regime de jornada
por turnos de trabalho na da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deﬁciência,
Raça e Etnia e novas determinações de organização dos
atendimentos frente as atualizações das demandas e ações
em medidas de prevenção e enfrentamento a pandemia do
coronavírus (COVID19)
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Estadual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, a mudança de classiﬁcação do Município
no cenário atual da pandemia COVID-19, neste momento.
RESOLVE:
Artigo 1º - Ficam revogados os artigos 1º, 2º e 3º da Portaria
SMM nº 03/2020 de 19 de agosto de 2020.
Artigo 2º - Fica revogada a Portaria SMM nº 04/2020 de 01
de outubro de 2020.
Artigo 3º - O servidor público da Secretaria Municipal dos
Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deﬁciência, Raça e Etnia poderá exercer suas funções laborais,
preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de
lotação, em trabalho remoto (regime home ofﬁce), desde que
observada a natureza da atividade, mediante a utilização de
tecnologia de informação e de comunicação disponíveis.
§ 1º - Poderá, ainda, a autoridade imediatamente superior,
adotar ﬂexibilização da jornada de trabalho, estabelecendo
escalas de trabalho se necessárias.
Artigo 4º - Ratiﬁca-se em todos os termos e recomenda-se
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglomerações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no
exercício de suas funções para com a população.
Artigo 5º - Nas dependências da unidade de atendimento,
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e disseminação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 6º - Enquanto perdurar as medidas de enfrentamento
ao novo coronavírus (COVID-19), ﬁca obrigatório o uso de
máscaras de proteção facial, como condição de ingresso,
frequência e permanência nas dependências desta Secretaria;
Artigo 7º - As determinações dispostas complementam os
Decretos Municipais nº 18.554/2020, 18.571/2020 e ratiﬁca-
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ção/retiﬁcam as Portarias SEMAS nº 01, 02, 03 e 04/2020 e
demais legislação superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento de regras especíﬁcas.
Artigo 8º - As medidas previstas nesta portaria poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município;
Artigo 9º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos ao dia 16 de outubro de
2020, podendo ser revista a qualquer tempo de acordo com
a necessidade e as medidas de prevenção e enfrentamento
da pandemia
MAUREEN DE ALMEIDA LEÃO CURY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E
ETNIA

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5845/2020
Fica notiﬁcada, Fusco Marinho Administrações
Ltda. , proprietária do imóvel sito à Rua são Bento, nº 252,
lote K, quadra 05, Vila Nossa Senhora Aparecida, que em
virtude de ter sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº
5845, datada em 06/10/2020, assinada pelo ﬁscal Rodrigo
André Morsillo, tratando acréscimo em estrutura metálica
sem alvará de construção, 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 Telégrafos o AR JU 83762339 9 BR acusando
“mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, 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$ 1.204,80 (mil e duzentos e
quatro reais e oitenta centavos) e medidas judiciais cabíveis
para o caso.
São José do Rio Preto, 19 de outubro, 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC
HOMOLOGAÇÃO DO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL – 2º LOTE
CADASTRADOS DE 24/09/2020 ATÉ 15/10/2020.
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto apresenta ao público interessado, com observância à Lei Federal
14.017/2020, Decreto Federal 10.464/2020 e Decreto Municipal 18.698/2020, as listas de cadastros habilitados e inabilitados
para o Inciso II, Art. 2º, da Lei Aldir Blanc (Espaços Culturais Independentes) e Inciso III, Art. 2º, da Lei Aldir Blanc
(Trabalhadores do Setor Cultural) para a devida homologação e informação dos números de cadastro a serem utilizados nas
inscrições dos editais 01, 02, 03 e 04/2020 da referida Lei, em São José do Rio Preto/SP.
ESPAÇOS CULTURAIS INDEPENDENTES
HABILITADOS
Nome do Espaço

Nome do Responsável

Alex Duarte Musical

Alex Duarte

Associação Sociocultural Terra do
Amanhecer
Centro Cultural Besouro Cordão de Ouro

RG

Número de Cadastro

5681184

LAB-0111-ESP

Márcia Ventura

306284303

LAB-0122-ESP

Lara Helk de Souza

217258372

LAB-0112-ESP

Centro Cultural Brado

Marcos Eduardo Rodrigues Alves

234416555

LAB-0120-ESP

Cia dos Pés

Kesler Jamal Contiero

271490561

LAB-0110-ESP

Cia Espaço da Dança

Alexandra Aparecida da Costa

324549891

LAB-0109-ESP

Cia. do Santo Forte
Espaço Cultural Tenda Pai João de
Aruanda

Tauane Nunes Alamino

467524166

LAB-0107-ESP

Deivid Perreira dos Santos

236754750

LAB-0117-ESP

Ilê Asè Ifakonile

Francisco Carlos de Oliveira

144032533

LAB-0104-ESP

Ile Asé Oyá D'Orum

Nelson Pedrero

175218043

LAB-0116-ESP

Ilê Egbé Obá Òyó

Manuel Faustino

346448426

LAB-0102-ESP

Obara Centro Cultural

Vinícius Rocha Guimarães

410623623

LAB-0121-ESP

Rosana Valéria Costa

Rosana Valéria Costa

14724492

LAB-0119-ESP

Studio de Dança Adriana Martins

Adriana Martins da Silva Avila

238523834

LAB-0114-ESP

Toca da Pantera

Jacqueline Maria de Jesus Souza

363441682

LAB-0108-ESP

Torre do Tombo Livros e Arte Ltda - ME

Maurieli Molas Prudencio da Silva

26747989X

LAB-0118-ESP

RG

Número de Cadastro

341653548

LAB-0105-ESP

ESPAÇOS CULTURAIS
INABILITADOS
Nome do Espaço

Nome do Responsável

Arteira Produções Artísticas e
Culturais
Justificativa: Não caracteriza-se com

Espaço Cultural e sim como produtora
cultural independente. A responsável reside
em São Paulo e comprova-se o trabalho de
produtora, por meio dos anexos
apresentados. A mesma deve-se inscrever
no Inciso III, pela cidade de São Paulo/SP. Geovana de Oliveira

Aulas de instrumentos
Justificativa: Não caracteriza-se com

Espaço Cultural e sim como Arte Educador.
O mesmo poderá se cadastrar como
Trabalhador do Setor Cultural.

Roseli de Fátima dos Santos

208476842

LAB-0106-ESP

Edson Ferreira Ramos

410526587

LAB-0115-ESP

Fábio Henrique Paganin

339557771

LAB-0113-ESP

Rafaela Ferreira Batista de
Freitas

351626840

LAB-0103-ESP

Edson Ferreira Ramos
Justificativa: Não caracteriza-se com

Espaço Cultural. Não apresentou nenhuma
confirmação de trabalho como Espaço
Cultural Independente.

Fábio Henrique Paganin
Justificativa: Não caracteriza-se com

Espaço Cultural. Não apresentou nenhuma
confirmação de trabalho como Espaço
Cultural Independente.

Sapasteliê
Justificativa: Não comprova trabalho
de Espaço Cultural nos últimos dois
anos.

TRABALHADORES DO SETOR CULTURAL
HABILITADOS
Nome Completo

Nome Artístico/
Social

Nome

RG

Numero de
Cadastro

Adriano de Oliveira Olgado

Vitor e gustavo

410524396

LAB-0597-TRAB

Ailton Rodrigo Pereira

Ailton Rodrigo

430568617

LAB-0632-TRAB

Alessandro Lourenço Martins

Alessandro Martins

40207418

LAB-0593-TRAB

André Luiz Firmino dos Santos

Banca dos Meninos

438119125

LAB-0653-TRAB

Astor Pereira da Silva Filho

Astor Inventor

287856811

LAB-0638-TRAB

Bruna Alves Andrade

Bruna Alves

463004644

LAB-0641-TRAB

Bruno Gustavo de Macedo

B-boy Buxexa

479114304

LAB-0657-TRAB

Carolina Capelli

Carolina Capelli

460346519

LAB-0622-TRAB

Daniel Bongiovani Ferreira

Daniel Bongiovani

390846946

LAB-0630-TRAB

Daniel Carlos Egide

Dj Basim

303355062

LAB-0595-TRAB

Danilo Vicente da Silva

Vitor e Gustavo

424263385

LAB-0592-TRAB

Danyel Campos da Silva

Danyel Campos

329852358

LAB-0617-TRAB

Denis Cesar Farias Junior

Denis Cesar

485278467

LAB-0191-TRAB

Douglas Martins da Silva

Douglas Martins

448376982

LAB-0616-TRAB

Durvaltercio Alves dos Santos Neto

Durval Telles

188765438

LAB-0623-TRAB

Edson Ramos

Edson Ramos

410526587

LAB-0654-TRAB

Elis Boher

Elis Boher

16782016

LAB-0599-TRAB

Elisângela da Silva Ribeiro

Elis Ribeiro

330440573

LAB-0633-TRAB

Evandro Lopes Gouveia

Evandro Gouveia

434629522

LAB-0600-TRAB

Fabio Polido de Almeida

Fabio Almeida

236727060

LAB-0611-TRAB

Giovani Augusto Milani

Giovani Milani

401829200

LAB-0647-TRAB

B-4

São José do Rio Preto, terça-feira
20 de outubro de 2020

Guilherme Luiz Delamura

Guilherme Delamura

Guilherme Martin Perozim

Gui Perozim

Harytan Fernando Paulo Romaneto

Jornal

339594238

LAB-0601-TRAB

40827918

LAB-0629-TRAB

586841283

LAB-0662-TRAB

3423439

LAB-0274-TRAB

452973661

LAB-0621-TRAB

28355499

LAB-0033-TRAB

Israel Afonso Cevallos Carrilo

Israel Cevallos

Jeferson Carlos Magalhães Valadão

Morpheu

Jefferson Bozza de Melo

DJ Jefferson D'Melo

José Tomaz de Andrade Neto

Zé Tomaz

1198295

LAB-0660-TRAB

Julio Cesar Ribeiro Alves

Julio Cesar Ribeiro Alves

425926114

LAB-0615-TRAB

Leonardo Marçal Zanini

Léo Zanini

483455015

LAB-0594-TRAB

Luiz Antonio do Carmo Filho

Luizinho Bass

34161936

LAB-0590-TRAB

Marcelo Araújo de Souza

Marcelo Araújo

445736604

LAB-0602-TRAB

Marco Antônio de Oliveira Mourão

Marco Mourão

291081691

LAB-0640-TRAB

Maria Augusta Martins da Silva

Maria Augusta

12712816

LAB-0627-TRAB

Maria de Lourdes Rodrigues

Malu Rodrigues

9686142

LAB-0624-TRAB

Mileny Reche de Oliveira

Mileny Reche

351630120

LAB-0650-TRAB

Paulo Henrique Nunes Gonçalves

The Pallets

300366528

LAB-0652-TRAB

Paulo Roberto Bassi

Jiló

283371511

LAB-0658-TRAB

Renato Augusto Alves da Costa

Alemão

462968224

LAB-0648-TRAB

Renato Rodrigues Schiavetti

Renato Schiavetti

347242789

LAB-0628-TRAB

Rhuan Victor Pagano

Victor Pagano

533195950

LAB-0645-TRAB

Ricardo Jose Matioli

Rick Matioli

129522612

LAB-0651-TRAB

Robson Marcelo da Cruz

Robson Cruz

20017308

LAB-0634-TRAB

Rosemeire Aparecida

Chicória

Sávio Francisco D'Agostino

Sávio D'Agostino

Thamiris Albertini Tavares

Thammy

Tiago José Laureano Pinto

Tiago Laureano

Vitória Sanches Scrochio

Vitória Quimera

Wagner Silva de Paula

Wagner - Chá de Lua

18093905

LAB-0637-TRAB

271485759

LAB-0636-TRAB

42885958

LAB-0659-TRAB

350524117

LAB-0591-TRAB

55242691

LAB-0661-TRAB

413829595

LAB-0655-TRAB

INABILITADOS
Nome Artístico/
Nome Social

Nome Completo

Adnan Nahra Junior
Justificativa: Não reside em São José do Rio
Preto

Junior Nahra

Numero de
Cadastro

RG

292144647

LAB-0646-TRAB

Ana Maria Garcia
Justificativa: Anexos sem datas de

Prefeitura Municipal de

CEDRAL

Prefeitura Municipal de Cedral
Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2020 a Setembro/2020

RECEITA DE IMPOSTOS
Previsão Atualizada para o Exercício
PRÓPRIOS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

9.960.000,00

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
TOTAL
RECEITA LÍQUIDA

8.165.000,00

192458401

4.839.110,87

6.069.354,65

10.780.000,00

7.440.196,66

32.660.000,00

19.356.443,47

RETENÇÕES AO FUNDEB

Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)

5.846.892,16 TOTAL (25%)

11.920.000,00

3.988.000,00

2.630.318,06

28.672.000,00

16.726.125,41

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO
DESPESAS TOTAIS
Dotacao Atualizada
(para o Exercicio)
TOTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Despesa Empenhada
(ate o Periodo)

Despesa Liquidada
(ate o Periodo)

Despesa Paga
(ate o Periodo)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

8.654.500,00
1.370.000,00

26,50
4,19

5.818.995,87
677.521,17

30,06
3,50

5.654.513,74
659.476,12

29,21
3,41

5.123.323,32
428.515,03

26,47
2,21

3.988.000,00

12,21

2.630.318,06

13,59

2.630.318,06

13,59

2.630.318,06

13,59

0,00
0,00

151,27
151,27

0,00
0,00

151,27
151,27

0,00
0,00

5.818.844,60

30,06

5.654.362,47

29,21

5.123.172,05

26,47

2.630.318,06

13,59

2.630.318,06

13,59

2.630.318,06

13,59

3.296.500,00

RETENÇÕES AO FUNDEB

10,09

2.511.156,64

12,97

2.364.719,56

12,22

2.064.490,23

10,67

DEDUÇÕES
TOTAL
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL

151,27
151,27

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

677.521,17
2.511.005,37

RETENÇÕES AO FUNDEB

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

3,50
12,97

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

659.476,12
2.364.568,29

3,41
12,22

428.515,03
2.064.338,96

2,21
10,66

ISABELLA MUNHOZ FACIO
Coordenadora da Educação

Metabit Sistemas para Gestão Pública

comprovação de trabalho. Não respondeu a
solicitação de envio de material complementar. Maria Laura
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Prefeitura Municipal de Cedral

LAB-0643-TRAB

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Daniele Souza Pereira
Justificativa: Anexos sem datas de

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)

comprovação de trabalho. Não respondeu a
solicitação de envio de material complementar. Daniele Butkousky

Deivid Pereira dos Santos
Justificativa: Declarou não trabalhar no setor
cultural há mais de dois

Fábio Tasso
Justificativa: Sem comprovação de trabalho
no setor cultural

Período: Janeiro/2020 a Setembro/2020

3446621091

LAB-0631-TRAB

Deivid Hauser

236754750

LAB-0603-TRAB

Fábio Tasso

425181078

LAB-0598-TRAB

São José do Rio Preto. Comprovou apenas
trabalhos realizados na cidade de São Paulo.

RECEITAS DO FUNDEB
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS
TOTAL

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada
para o Exercício

Arrecadação
até o Período

7.500.000,00
45.000,00
7.545.000,00

TOTAL DA RECEITA

Retido Ate o Periodo

3.988.000,00

2.630.318,06

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Previsão Atualizada
para o Exercício

Arrecadação
até o Período

4.527.000,00

3.214.648,02

7.545.000,00

MAGISTÉRIO (60%)

Prev. Atualizada
Para Exercicio

5.356.244,58 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
1.502,12
5.357.746,70

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Geovana de Oliveira
Justificativa: Não comprovou trabalhao em

Transferências Recebidas

Retenções

5.356.244,58

2.630.318,06

5.357.746,70 TOTAL DA RECEITA
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)

Geovana Oliveira

341653548

LAB-0649-TRAB

2.725.926,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS TOTAIS

Mariana de Carvalho
Justificativa: Anexos sem datas de

comprovação de trabalho. Não respondeu a
solicitação de envio de material complementar. Mariana Carvalho

402077386

LAB-0644-TRAB

Renan Alberto Junior
Justificativa: O trabalhador declarou que

Dotacao Atualizada
(para o Exercicio)
Valor
TOTAL
MAGISTÉRIO
OUTRAS

8.726.551,07
7.390.897,80
1.335.653,27

%

Despesa Empenhada
(ate o Periodo)
Valor

115,66
97,95
17,70

5.650.179,26
4.532.165,60
1.118.013,66

%

Despesa Liquidada
(ate o Periodo)
Valor

%

Despesa Paga
(ate o Periodo)
Valor

%

105,45
84,59
20,86

5.650.179,26
4.532.165,60
1.118.013,66

105,45
84,59
20,86

5.088.576,26
3.994.568,49
1.094.007,77

94,97
74,55
20,41

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

105,45
84,59
20,86

5.650.179,26
4.532.165,60
1.118.013,66

105,45
84,59
20,86

5.088.576,26
3.994.568,49
1.094.007,77

94,97
74,55
20,41
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DEDUÇÔES

atua como skatista e professor de skate,
práticas que não o enquadram como
trabalhador da cultura.

Pira Skate

420772777

LAB-0656-TRAB

São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

5.650.179,26
4.532.165,60
1.118.013,66

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

DECISÃO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AUTO
AIF-A-LF 000165
AIF-M-L 000115
AIF-P-C 000245
AIF-A-M 00275
AIF-S-H 000195
AIF-P-C 000247
AIF-P-C 000248
AIF-P-C 000246
AIF-A-LF 000166
AIF-P-H 000086
AIF-P-C 000249
AIF-L-C 000114
AIF-A-LF 000167

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
CLEBER ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA
00927/20
IVENIO SOARES DE OLIVEIRA
00859/20
JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
00679/17

AUTO
AIF-P-C 000075
AIF-L-C 000059
AIF-I-E 635

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA
13/03/2020. ONDE CONSTOU:
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE PRODUTO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
00251/20
AIP-S-V 000004
DEVE CONSTAR:
EDITAL DE AUTO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA
00251/20

0,00
0,00
0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

REQUERENTE
PROTOCOLO
Elinton de Souza
2020236953
Fabiola Cavalcante Forni
2020226399
2020210476 apenso 2020223099
Leonardo Cirqueira de Oliveira
Maira Cristina Pinheiro
2020229493
São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2020
PEDRO FACURI JUNIOR
Diretor da DAFT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
ACADEMIA ROSSINI E CASSEMIRO RIO PRETO LTDA
02136/20
ANESIO FERNANDES DE SOUZA
02140/20
BECO BAR RIO PRETO LTDA
02125/20
C H L SILVA PASTELARIA ME
02139/20
CORE RIO PRETO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI
02141/20
DUE ITALIAN RESTAURANTE EIRELI
02127/20
DUO JK
02128/20
EMPORIO SEO FARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
02126/20
JACKSON BRUNO DE SOUZA GARCIA
02137/20
PIO VIEIRA REGIS NETO EPP
02143/20
RGM TREINAMENTOS S/S LTDA ME
02142/20
SAI DE BAIXO LANCHONETE RIO PRETO LTDA
02124/20
VANIA CLAUDIA MARQUES CAETANO ME
02138/20

TOTAL
MAGISTÉRIO
OUTRAS
TOTAL
MAGISTÉRIO
OUTRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL Nº 028/2020
NR
1
2
3
4

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Arrecadação até o Período

AUTO
AIP-S-V 000004

São José do Rio Preto, 20 de Setembro de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Processo
Licitatório n. 096/2020, Pregão Presencial n. 088/2020, Ata de Registro de Preço nº 039/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como
objeto o Registro de preço para futuras aquisições de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, cambagem e caster para veículos leve, caminhonete,
van, micro-ônibus, caminhão e ônibus da frota municipal de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital.
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de novembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 20/10/2020,
das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede
na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 19/10/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020
Objeto: Aquisição de óleos lubriﬁcantes, ﬁltros e similares
para uso na frota municipal.
Data do Encerramento: 05/11/2020
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 16 de outubro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial

ISABELLA MUNHOZ FACIO
Coordenadora da Educação

