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Pelé completa 
80 anos hoje 
e jornal traz a 
história dele 
nos clássicos 
entre Santos 
e América

Divulgação
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AMBIENTAL Comandante da Polícia Ambiental esteve ontem em Rio Preto para reunião men-
sal com regiões de todo estado e falou sobre o problema das queimadas e da piracema. Pág.A4

Capa do Anuário

Adideus deixa 
PTC e diz que PSL 
não liberou nem 

santinhos

Rio Preto é a 10ª cidade que mais 
realiza investimentos no Sudeste

ANUÁRIO MULTI CIDADES

                                     Pág. A2

Drogas e dinheiro apreendidos com pintor acusado de tráfico

Segundo o levantamento, 
Rio Preto registrou aumento de 
50,3% no orçamento destinado 
a investimentos em 2019 em 
relação ao ano anterior. Foram 
R$ 146 milhões, contra cerca 
de R$ 220 milhões.  O relatório 
mostra ainda que com isso o in-
vestimento do município chegou 
a R$ 428 per capita. Os dados 
são do Anuário Multi Cidades, 
publicado ontem pela Frente 
Nacional dos Prefeitos, e traz 
lista de 41 cidades da região 
Sudeste do país.       Pág.A2

Divulgação

Divulgação

O Rei conta com 1.281 gols 
em 1.363 jogos e Rio Preto faz 
parte da história do atleta. O 
América, que atualmente dis-
puta a Bezinha, se tornou figura 

80 anos do Rei: os clássicos de 
Pelé contra o América de Rio Preto

constante na elite do futebol 
paulista no fim da década de 50, 
período que coincidiu justamente 
com o início da carreira de Pelé.
Contra o Rubro, Pelé marcou 15 

gols em 16 jogos entre os anos 
de 1958 e 1973. Foram 12 
vitórias diante do América, dois 
empates e duas derrotas.    
    Pág.A6

Candidatos já 
contrataram

 R$ 1,2 milhão 
em serviços

Oito dos candidatos a prefei-
to de Rio Preto, juntos, somam 
um total de despesas contra-
tadas de R$ 1.276.333,79 
até ontem, segundo levanta-
mento do DHoje. Os dados 
são do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral)e  indica os recursos 
e gastos que cada coligação 
ou partido irá fazer neste 
processo. As candidaturas 
legalmente podem gastar até 
R$2.722.689,86 no 1º tur-
no.                      Pág.A3

Hemocentro tem só 50% do estoque
Pág. A5

Pintor é preso 
com R$ 7 mil em 
dinheiro e drogas

Um pintor de paredes de 
54 anos foi preso pela Polícia 
Militar de Rio Preto, nesta quar-
ta-feira (21) por tráfico de dro-
gas. O flagrante aconteceu no 
bairro Santa Ana e um foragido 
da Justiça foi capturado. Foram 
apreendidas porções de cocaína 
e de maconha e R$ 7.056,35 
em dinheiro.            Pág.A4

Semae reduz racionamento para 
bairros abastecidos pela ETA

Vereador 
quer liberar 

ocupação total 
em templos

O vereador Anderson Bran-
co (PL) quer a liberação irres-
trita dos templos religiosos 
em Rio Preto sem limite de 
ocupação – um requerimento 
com essa solicitação será en-
caminhada ao Comitê Gestor 
de Enfrentamento ao Corona-
vírus.    Pág.A3

Homem morre após 
ser atropelado por 
motorista sem CNH
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Anuário coloca Rio Preto como 10ª 
cidade que mais faz investimentos 

Rio Preto é a 10ª cidade 
no ranking do anuário Multi 
Cidades – Finanças dos 
Municípios do Brasil, lança-
do pela Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) neste mês, 
que mostra os 41 municí-
pios que mais realizaram 
investimentos na região Su-
deste do país em 2019, em 
comparação ao ano anterior. 

Segundo o levantamento, 
Rio Preto registrou aumento 
de 50,3% no orçamento 
destinado a investimentos 
em relação ao ano de 2018. 
Foram R$ 146 milhões, 
contra cerca de R$ 220 
milhões.  O relatório mostra 
ainda que com isso o investi-
mento do município chegou 
a R$ 428 per capita. (veja 
tabela)

De acordo com o anuá-
rio, os municípios da região 
Sudeste que registraram 
maior crescimento foram 
Jundiaí (SP), Santos (SP), 
Cariacica (ES), Duque de 
Caxias (RJ) e Montes Cla-
ros (MG). Com 418,9 mil 
habitantes, Jundiaí teve um 
crescimento de 237% no 
gasto com investimento, 
o maior entre as cidades 
selecionadas, totalizando 
um montante de R$ 136,8 

milhões em 2019 contra os 
R$ 40,6 milhões aplicados 
no ano anterior. 

Em termos de valores 
absolutos, as cinco primeiras 
colocadas entre as cidades 
selecionadas para o estudo 
de Multi Cidades foram São 
Paulo (SP), com R$ 3,57 
bilhões, seguida por Rio de 
Janeiro (RJ), com R$ 818 mi-
lhões; Belo Horizonte (MG), 
com R$ 771 milhões; São 
Bernardo do Campo (SP), 
com R$ 567,4 milhões; e 
Campinas (SP), com R$ 
351,4 milhões.

Entre elas, o destaque 
de maior crescimento fica 
por conta de Campinas, que 
registrou uma variação de 
77,5% em relação a 2018, 
saindo de R$ 198 milhões 
em 2018 para R$ 351,4 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

milhões em 2019.

Como faz - Em sua 16ª 
edição, o anuário Multi Ci-
dades – Finanças dos Muni-
cípios do Brasil utiliza como 
base números da Secre-
taria do Tesouro Nacional 
(STN) e Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), apresentando uma 
análise do comportamento 
dos principais itens da re-
ceita e despesa municipal, 
tais como ISS, IPTU, ICMS, 
FPM, despesas com pessoal, 
investimento, dívida, saúde, 
educação e outros.

Realizado pela FNP, em 
parceria com a Aequus Con-
sultoria, o anuário apresenta 
conteúdo técnico e é uma 
ferramenta de transparência 
das contas públicas. 

EM 2019

Segundo o levantamento, Rio Preto 
registrou aumento de 50,3% no 

orçamento destinado a investimentos em 
relação ao ano de 2018. Foram R$ 146 

milhões, contra cerca de R$ 220 milhões.  
O relatório mostra ainda que com isso o 
investimento do município chegou a R$ 

428 per capita

Anuário traz Rio Preto como a cidade que mais destinou investimentos em toda região 
Sudeste em 2019

Divulgação

DESDE ONTEM Semae reduz tempo de 
racionamento para bairros 

abastecidos pela ETA

O Semae – Serviço Muni-
cipal Autônomo de Água e Es-
goto de Rio Preto - informou 
que o horário de racionamen-
to de água para os bairros 
abastecidos pela Estação de 
Tratamento de Água – ETA 
Palácio das Águas -, a partir 
desta quinta-feira passa a ser 
das 13h às 20h. O volume 
de chuva acumulado no mês 
de outubro, 38,5 milímetros, 
é insuficiente para o término 
do racionamento.

Segundo a gerente de 
Operação e Manutenção de 
Água do Semae, Jaqueline 
Reis, as chuvas precisam 
atingir um volume, de no 
mínimo, 60 milímetros para 
a normalização do abasteci-

mento pela ETA e o fim do 
racionamento. “Vamos aguar-
dar as próximas chuvas para 
um novo balanço hídrico”.

Nos últimos três dias, o 
nível da Represa Municipal 
voltou a abaixar consideravel-
mente. Mesmo não fazendo 
a captação de água, no Lago 
1 houve uma queda de 8,5 
centímetros. No último dia 
20, no Lago 1, o nível de 
água estava 18 centímetros 
acima do vertedouro. Nesta 
quinta-feira, o nível da água 
está 9,5 centímetros acima 
do vertedouro.  No Lago 3, 
no mesmo período, o nível 
água estava 9 centímetro 
acima do vertedouro e hoje 
está 5,5 centímetros acima 
do vertedouro.

Da REDAÇÃO
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EDUCAÇÃO
“Dr Capivara” compartilha ciência 

e busca alcançar selo da ONU

A Faceres de Rio Preto 
está promovendo o projeto 
“Dr. Capivara”, com o objetivo 
de conquistar o selo Impacto 
Acadêmico, uma iniciativa da 
UNAI (ONU). Sob orientação 
dos professores do curso 
de medicina, a proposta é 
a de compartilhar a ciência 
com a comunidade, de forma 
dialógica, democratizando a 
informação e o conhecimento, 
como forma de colaborar para 
assegurar uma vida saudável 

e promover o bem-estar para 
todas as pessoas.

O Dr. Capivara é um progra-
ma de extensão universitária 
com o objetivo de popularizar 
a ciência para a comunidade, 
por meio de diferentes ferra-
mentas multimidiáticas. Neste 
contexto, os alunos produziram 
uma série de podcasts que 
pretendem aproximar o estudo 
científico e a população.

“No atual cenário de tantas 
informações sobre a área da 
saúde, além de muitas fake 
news, selecionamos temas a 

partir dos conteúdos teóricos 
que os alunos estão apren-
dendo. É um mecanismo de 
enfrentamento às notícias 
falsas, uma maneira de a es-
cola médica levar informação 
fidedigna para a população e 
colaborar para a formação da 
educação em saúde” explicou 
a coordenadora do programa, 
a professora Norma Barbosa 
Novaes Marques.

“É uma experiência inédi-
ta para nós, acadêmicos da 
área da saúde. Com o passar 
do tempo, ampliamos nosso 

Vinicius LIMA

Divulgação

Semae reduz 
tempo de 
racionamento 
para bairros 
abastecidos
pela ETA

entendimento sobre esta fer-
ramenta de comunicação para 
colocá-la em prática”, comen-
tou Bruno Thomás Michels, 
aluno de medicina da turma.

Os temas dos podcasts 
foram inicialmente escolhidos 
entre assuntos da Covid-19, 
mas, com o crescimento do 
projeto, os temas também 
foram ampliados para diversas 
categorias das áreas da saúde. 
“Cada podcast é definido por 
meio do grupo de trabalho 
que formamos em torno do Dr. 
Capivara. Temos reuniões quin-

zenais para definir os assuntos 
junto das professoras”, afirmou 
Caroline Romero, aluna do cur-
so de medicina Faceres.

Lançamento - O Dr. Capi-
vara será lançado nesta sexta-
-feira (23), às 19h. A abertura 
será realizada presencialmente 

e com transmissão pela plata-
forma ZOOM, direto da represa 
municipal, berço das capivaras 
em São José do Rio Preto. O 
tema será: “Fake News, má 
ciência e divulgação científi-
ca”. Para assistir basta fazer a 
inscrição no link: https://forms.
gle/TqwHGS5gX2JPHWsD8.
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Renúncia no PTC
O presidente do PTC, Adideus Cardoso (foto), renunciou on-

tem a presidência do partido. Na sua justificativa, disse que a 
coligação com o PSL para apoiar o candidato a prefeito Marco 
Casale só foi chancelada devido a interferência da Executiva Es-
tadual do PTC. Como não recebeu apoio financeiro para produzir 
material para os candidatos a vereador da sigla, como havia 
combinado com a direção do PSL, Adideus decidiu renunciar e 
deixar de forma unilateral a campanha de Casale. “Não liberou 
nem santinhos para os candidatos”, reclamou. Como deixou a 
presidência da sigla e por não tem mais relação política com a 
campanha de Marco Casale, anunciou que vai apoiar a candida-
tura do prefeito Edinho Araújo (MDB). Procurado para dar a sua 
versão sobre a decisão de Adideus, Casale não se manifestou.

Lula
O ex-presidente Lula da 

Silva enviou mensagem de 
apoio para a companheira 
de partido Celi Regina da 
Cruz (PT), que disputa as 
eleições para prefeita. A 
candidata informou que a 
própria assessoria de Lula 
enviou a mensagem, já di-
vulgada no horário gratuito 
na televisão. “O ex-presiden-
te honrou nossa candidatura 
com sua mensagem espe-
cial”, diz. Militante antiga 
do PT, Celi disse que Lula 
conhece a sua história de 
luta e sua capacidade de 
ser uma política ética, que 
preza a democracia e luta 
pelos trabalhadores.

Ar insuportável
Um relatório produzido por três entidades da sociedade civil 

mostra que, no ano passado, 2.195 pessoas foram internadas 
em hospitais públicos da região amazônica com problemas res-
piratórios decorrentes da fumaça das queimadas. Diante desses 
dados, pesquisadores cobraram do governo ações mais efetivas 
para conter o desmatamento e os focos de incêndio. Intitulado 
“O Ar Insuportável”, o documento revela que as consequências 
das queimadas para a saúde atingem principalmente crianças, 
idosos, gestantes e quem tem doenças pulmonares ou cardíacas 
pré-existentes. Das internações registradas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) na região como decorrentes da fumaça, 21% 
foram de bebês de até 1 ano e 49% de idosos. Como as quei-
madas foram recordistas este ano, o relatório irá apontar dados 
alarmantes em 2022.

Tabelinhas
A situação do prefeito 

Edinho Araújo (MDB) nesta 
reta final de campanha elei-
toral promete ser complicada 
por causa dos ataques dos 
adversários. O prefeito sofreu 
um bombardeio dos adver-
sários no debate promovido 
pela OAB, na terça-feira. 
Afinal, foram nove contra 
um! Edinho não teve nenhum 
concorrente amigo para fazer 
algumas ‘tabelinhas’, a fim 
de escapar dos ataques. 
Em campanhas passadas, 
ocorreram acordos entre 
candidatos para um levantar 
a bola para o outro cortar. 
Na atual disputa, parece que 
não tem fogo amigo.

Reforço
Celi diz que a mensagem 

de Lula é um reforço à defesa 
da democracia em um mo-
mento que ocorre retrocesso 
e a volta da pobreza extrema. 
“Ter a presença de um ex-
-presidente reconhecido por 
suas políticas de distribuição 
de renda no atual contexto, 
em que a extrema-direita 
nega até o direito à vacina-
ção para salvar vidas nesta 
pandemia, é importante”, 
diz. Acrescenta:  “O rio-
-pretense que sonha com o 
avanço da ciência, educação, 
saúde e alimentação para 
todos, poderá se identificar 
com nossos compromissos 
com o povo”.

Sem partidarizar
O deputado Geninho Zu-

liani (DEM), eleito por Olím-
pia, se posicionou contra a 
decisão do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
que recuou ao dizer que não 
vai comprar as 46 milhões 
de doses da vacina Coro-
naVac de origem chinesa, 
porém, que será produzida 
pelo instituto Butantan. A 
decisão dele se deve a rixa 
política com o governador 
João Doria (PSDB). “Não é 
hora de partidarizar a escolha 
da vacina, é preciso fazer os 
investimentos necessários, 
salvar vidas, retomar a eco-
nomia para gerar empregos”, 
diz Geninho.

Rasteirinha
O secretário de Governo, 

Jair Moretti, que está em 
quarentena na sua casa por 
ter contraído covid-19, com 
sintomas leves, disse que 
está bem. Falando sobre o 
atual contexto da campanha 
eleitoral, Moretti disse que o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
está bem na disputa pela 
reeleição. “Estamos bem 
posicionados, mas usando 
rasteirinha, nada de salto 
alto”, fez questão de frisar. 
Como o atual governo está 
bem avaliado, Moretti prevê 
que é boa a possibilidade de 
vitória. “Queremos vencer 
dentro da ética, que sempre 
nos pautou”, pontuou. 

Temeroso
Analistas políticos dizem 

que o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) vetou 
a introdução da CoronaVac 
por temer o crescimento 
político do governador João 
Doria (PSDB) a nível nacio-
nal, já que ele é o respon-
sável pelo acordo com o 
laboratório chinês Sinovac 
para produzir a vacina em 
parceria com o instituto 
Butantan. Ao politizar a va-
cinação contra a covid-19, 
os analistas afirmam que o 
presidente está deixando a 
proteção à saúde do povo 
para segundo plano. O povo 
quer a vacina e Doria surfa 
na onda...

Candidatos a prefeito já 
contrataram mais de 

R$ 1,2 mi em serviços
Os candidatos que estão 

na disputa eleitoral deste ano 
pela prefeitura de Rio Preto 
têm divulgado no site do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) os 
recursos e gastos que cada 
coligação ou partido irá fazer 
neste processo. As candidatu-
ras legalmente podem gastar 
até R$2.722.689,86 no 1º 
turno.

Todos os candidatos jun-
tos somam um total de des-
pesas contratadas de R$ 
1.276.333,79 dos quais 
84,14% deste total são da co-
ligação “Rio Preto Muito Mais” 
do candidato a reeleição 
Edinho Araújo que declarou 
um total de despensas con-
tratadas até o momento de 
R$ 1.073.912,52 – 83,54% 
deste montante declarado 
será gasto com Produção de 
programas de rádio, televisão. 
Um total de R$ 265.048,00 
já foi pago, a coligação tem 
registrado um total de recur-
sos recebidos para a campa-
nha até o momento foi R$ 
710.005,00.

O levantamento feito do 
total de despesas contratadas 
até o momento pelos prefei-
turáveis até esta quinta-feira 

(22).
Na sequência vem o can-

didato Filipe Marchesoni do 
Novo que teve R$ 150.842,52 
declarado de despesas con-
tratadas, deste montante 
26,52% foram gastos com 
Baixa de Estimáveis – Recursos 
de Pessoas Físicas e do total 
das despesas contratadas R$ 
72.979,17 já foram pagas. O 
candidato tem declarado o re-
cebimento de R$ 159.879,88 
em recursos recebidos.

A candidata coronel He-
lena da coligação “Rio Preto 
com Segurança” declarou 
até agora R$ 21.066,00 de 
gastos contratados, dos quais 
43,67% destas despesas são 
de Publicidade por materiais 
impressos – R$ 5 mil já foram 
pagos das despesas totais. A 
coligação recebeu um total de 
recursos de R$ 750 mil.

Carlos Arnaldo da coligação 
“Rio Preto Pode Mais” totali-
zou até agora R$ 18.225,25 
de despesas contratadas das 
quais 73% são com Publici-
dade por jornais e revistas 
– o candidato já pagou R$ 
1520,05 e tem um total de 
recursos de R$ 401.550,00.

O candidato do DC (Demo-
cracia Cristão) Rogério Vinicius 
apresentou R$ 7.050,00 de 
gastos contratados dos quais 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

ELEIÇÕES 2020

TSE reforça regras para 
dia da votação

No dia 15 de novembro, 
milhões de eleitores em todo 
país sairão de casa para vo-
tar nas Eleições Municipais 
deste ano. Uma eleição atí-
pica vivida em médio a uma 
pandemia que impõe várias 
restrições e cuidados.

O eleitor ao sair de sua 
casa para votar deve ter em 
mãos um documento oficial 
com foto, máscara, álcool em 
gel e uma caneta esferográfi-
ca, para poder assinar a lista 
de presença.

Ao chegar ao local de 
votação a orientação para o 
eleitor deve se dirigir direta-
mente à seção eleitoral, no 
seu deslocamento até o local 
o mesmo deve seguir os pro-
tocolos sanitários, tais como 
manter a distância mínima 
de 1,5 m de outras pessoas 
em filas e evitar contato físico 
como abraços ou aperto de 
mãos.

Local de votação – O 

local terá todas as marcações 
adesivas no chão para orien-
tar sobre o distanciamento e 
álcool em gel.

Seção Eleitoral - O fluxo 
de votação nas seções mudou 
com essa nova realidade, 
para deixar tudo mais rápido 
e seguro, ao entrar na seção 
eleitoral, o eleitor deve se 
posicionar na frente da mesa 
do mesário, respeitando o 
distanciamento mínimo de um 
metro conforme marcação de 
fita adesiva.

Identificação do eleitor 
– Para evitar contato com o 
mesário, caberá ao eleitor 
exibir o seu documento oficial 
com foto, erguendo o braço 
em direção ao mesário, que 
localizará o nome do votante 
no caderno de votação e lerá, 
em voz alta, o número do tí-
tulo para que o presidente da 
seção digite no terminal do 
mesário. O presidente, então, 
lerá em voz alta o nome que 
aparecerá no terminal, e o 

Da REDAÇÃO

Vereador quer liberar ocupação total em templos religiosos

O vereador Anderson Bran-
co (PL) quer a liberação irres-
trita dos templos religiosos 
em Rio Preto sem limite de 
ocupação – um requerimento 
com essa solicitação será en-
caminhada ao Comitê Gestor 
de Enfrentamento ao Coro-
navírus.

O parlamentar destaca 
que os locais vêm respei-
tando as medidas sanitárias 
de prevenção e controle da 
pandemia de Covid-19. “Não 
há noticia de proliferação da 

doença nestes locais”, desta 
o vereador.

No atual regramento des-
ta atividade dentro da Fase 
Amarela do Plano São Paulo 
que Rio Preto se encontra os 
templos podem funcionar com 
capacidade de 40% total e 
deve haver o distanciamento 
de no mínimo 1,5 entre uma 
pessoa e outra, além do local 
dever ficar arejado, uso obri-
gatório de máscara por todos 
e disponibilização de álcool 
em gel. O funcionamento do 
mesmo pode acontecer no seu 
horário habitual.

Sérgio SAMPAIODivulgação

100%

CAMPANHA ELEITORAL

Vereador vai encaminhar requerimento

R$ 1.450,00 já foram pagos 
– e a maior despesa que toma 
70,92 desta quantia será gas-
ta com Serviços de Contabili-
dade. O candidato declarou ter 
recebido R$ 2.961,53.

Marco Rillo candidato do 
Psol declarou gastos contrata-
dos de R$ 5.149,35 este mes-
mo valor já foi pago e 48,55% 
das despesas declaradas é 
com pessoal. Rillo recebeu de 
recursos até o momento para 
a campanha R$ 73.250,58.

eleitor deverá confirmar que é 
ele. Depois disso, ele poderá 
guardar seu documento de 
identificação.

Assinatura na lista de 
presença - O eleitor deverá 

Os candidatos Celi Regina 
do PT e Paulo Bassan do PRTB 
ainda não fizeram sua decla-
ração de gastos contratados. 
Os recursos recebidos para 
a campanha de cada uma 
dos dois candidatos é de R$ 
157.003,17 e R$ 6.050,00 
respectivamente. Os candida-
tos Carlos Alexandre do PC do 
B e Marco Casale da coligação 
“Rio Preto Pela Verdade” ainda 
não disponibilizaram seus da-
dos para o sistema.

Divulgação

higienizar as mãos com álcool 
em gel para assinar o caderno 
de votação, de preferência 
com a sua própria caneta. 
Recomenda-se também usar 
álcool em gel depois de assi-
nar o caderno.

Divulgação

TSE divulga regras para a votação
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HERMELINO VIEIRA DE SOUZA, natu-
ral de Virgem da Lapa MG, faleceu aos 58 
anos de idade. Era solteiro e deixa o fi lho 
Bruno Cauã de Souza. Foi sepultada no dia 
22/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercilia para o cemitério São 
João Batista.

JOSÉ MIGUEL FURLAN DE LIMA na-
tural de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 40 anos de idade. Era solteiro. Foi 
sepultado no dia 22/10/2020, às 11:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim da Paz.

CARLOS GUIRALDELI,  aos 69 anos 
de idade, natural de São José do Rio 
Preto, era divorciado da Sra. Maria Duqui 
da Silva, deixa os fi lhos Patrícia, Márcia, 
Carlos, Luís Carlos, Gabriela e Giovana. Foi 
sepultada no dia 22/10/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela 
do Prever para cemitério São João Batista.

FORTUNATO BELIZARIO MACHADO 
natural de Paulo de Faria/SP, faleceu aos 
96 anos de idade. Era viúvo do Sra. Maria 
Bernardina Machado e deixa os filhos 
Lucélia. Foi sepultado no dia 2/10/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro do velório mu-
nicipal de Paulo de Faria para o cemitério 
de Paulo de Faria.

VIRGINIA MARIA GONÇALVES,  aos 
74 anos de idade, natural de São Paulo, 
era casada com o  Sr. João Gonçalves, 
deixa os filhos Ana Aurea Gonçalves 
Natel, Felicia Maria Gonaçalves, João Luiz 
Gonçalves, Maria Sylvia Gonçalves. Foi 
sepultada no dia 22/10/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório do velório 
Jardim da Paz para o crematório Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

MARIA DOS SANTOS GARCIA,  aos 
90 anos de idade, natural de Cajobi/SP, 
era viúva de Sr. João de Deus da Garcia 
Filho, deixa os fi lhos Cleide Garcia, Sidinei 
Garcia, Aldo de Deus (falecido), Nivaldo 
de deus (falecido). Foi sepultada no dia 
22/10/2020, às 13:00, saindo seu féretro 
do velório da Capela do Prever para cemi-
tério São João Batista.

SUELI GALDINO CALIXTO aos 56 
anos de idade, natural de São José do Rio 
Preto/SP, era casado com Sr. José Carlos 
Calixto, deixa os fi lhos Isaque Carlos, Ana 
Claudia, David Maycon. Foi sepultada no 
dia 22/10/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório da Vila Toninho para 
cemitério São João Batista.

KAUAN HENRIQUE DOS SANTOS aos 
30 anos de idade, natural de São José do 
Rio Preto/SP, era solteiro. Foi sepultado 
no dia 22/10/2020, às 16:30, saindo seu 
féretro do velório de Engenheiro Schimidt 
para cemitério de Engenheiro Schimdt.

YOLANDA SIMEI DELAMURA, aos 
101 anos de idade, natural de Santa Adélia/
SP, era viúva do Sr. João Delamura, deixa 
os fi lhos Vilma, Antonia, Adhemar (faleci-
do), Natal jesus, Angelina Jacira, Apare-
cida Solange, Adenir e Jair. Foi sepultada 
no dia 20/10/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
cemitério São João Batista.

NEUZA FRANCISCA FERREIRA aos 
87 anos de idade, natural de São José do 
Rio Preto/SP, era solteira. O sepultamento 
será no dia 23/10/2020, às 08:00, saindo 
seu féretro do velório direto para cemitério 
municipal de Talhado.

Pintor é preso com drogas e 
mais de R$ 7 mil em dinheiro

Um pintor de paredes de 
54 anos foi preso pela Polícia 
Militar de Rio Preto, nesta quar-
ta-feira (21) por tráfico de dro-
gas. O flagrante aconteceu no 
bairro Santa Ana e um foragido 
da Justiça foi capturado. Foram 
apreendidas porções de cocaína 
e de maconha, R$ 7.056,35, 
além de objetos relacionados a 
venda de entorpecente.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a PM recebeu uma denúncia 
anônima indicando que um ho-
mem estaria vendendo drogas 
em uma casa do bairro, haven-
do grande quantidade no local e 
também passou informações de 
que o suspeito estaria dirigindo 
um carro naquele momento. 
Uma equipe se dirigiu ao local 
e localizou o veículo. O pintor 
de paredes estava na direção 
e foi revistado e no bolso de 
sua bermuda foi encontrado R$ 
2.028. Ele confirmou morar na 
casa indicada pela denúncia e 
admitiu que o dinheiro era pro-
veniente do tráfico.

Outra equipe da PM se 
dirigiu a casa do pintor e lá 

encontraram 2 tijolos e meio 
de maconha e 116 porções da 
droga, 350 porções de cocaína 
outras duas porção grande, 
duas balança de precisão, com 
resquícios de cocaína e mais R$ 
5.028,35. Quando os policiais 
chegaram havia um homem, 

Na Central de Flagrantes, o 
pintor foi ouvido e preso. Ele ale-
gou que estaria com sintomas 
de Covid-19, sendo levado à 
“cadeia de trânsito”, onde pas-
saria por atendimento médico 
e coleta de exame detecção da 
doença.

Tatiana PIRES

que tentou fugir, mas foi detido. 
Trata-se de um autônomo, de 
31 anos, que estava foragido 
e foi conduzido a delegacia, 
permanecendo a disposição da 
Justiça. Ele alegou que estava 
na casa prestando um serviço, 
o que foi confirmado pelo pintor.

Drogas e dinheiro apreendidos com o pintor, acusado de tráfico

Divulgação

TRÁFICO
Porteiro invade 

apartamento achando 
que havia incêndio

A porta do apartamento de 
uma bancária de 53 anos foi 
arrombada pelo porteiro do 
prédio na noite desta quarta-
-feira (21), no bairro Mançor 
Daud, em Rio Preto. Ele tomou 
tal atitude ao acreditar que a 
moradora pudesse estar em 
perigo, já que no momento 
ela queimava alguns papeis e 
fumaça foi vista saindo da área 
gourmert.

A bancária foi até a Central 
de Flagrantes e contou que 
tem sido ameaçada de morte 
por um vizinho, de 28 anos, e, 
por isso, evita sair do aparta-
mento por temer encontra-los 
nas dependências comuns do 
prédio. Ela disse à polícia que 
o vizinho é agressivo.

De acordo com o relato da 
vítima, nesta quarta, ela estava 
fazendo faxina em seus armá-
rios e colocou fogo em alguns 
papéis. A bancária acredita que 
devido a fumaça os vizinhos e 
o próprio funcionário pensa-
ram que ela corria perigo. Em 
determinado momento, ela foi 
surpreendida com o porteiro 
quebrando a porta.

Por temer que o vizinho 
aproveitasse que a porta do seu 
apartamento estava despro-
tegida, a mulher chamou um 
amigo para acompanhá-la até 
que providenciasse o conserto. 
Ele ficou na porta e momen-
tos depois, o vizinho chegou 
dizendo que iria entrar para 
conversar, mas foi impedido. 
A vítima conta que ele apre-
sentava sinais de embriaguez, 
inclusive estava com uma lata 
de cerveja.

A bancária contou que o 
homem bebeu toda a cerveja 
rapidamente, derrubando um 
pouco no chão. Em seguida, 
ele teria forçado a entrada, 
indo em direção a seu amigo. 
Então, ele escorregou e caiu 
no chão, segundo ela disse à 
polícia. Com a queda, o vizinho 
teve um pequeno corte na ca-
beça, que sangrou.

A Polícia Militar foi acionada 
e orientou a vítima a registrar 
a ocorrência na Central de 
Flagrantes. O caso foi tipificado 
como perturbação do trabalho 
ou do sossego alheio, ameaça 
e violação de domicílio e será 
encaminhado ao 7° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

RIO PRETO

COMANDANTE

O Coronel do Policiamento 
Ambiental do Estado de São 
Paulo, Paulo Augusto Leite 
Motooka, esteve em Rio Preto 
na tarde desta quinta-feira 
(22) para um encontro com 
a equipe da Polícia Ambiental, 
no Ypê Park Hotel. O encontro 
é feito mensalmente e reúne 
os comandantes dos 4 bata-
lhões, dois do interior, um da 
capital e um do litoral e cada 
vez é feito em uma região.

Em entrevista ao Jornal 
Dhoje o coronel falou sobre 
os impactos das queimadas 
na qualidade do meio am-
biente, ocorrência que tem 
sido frequente nos últimos 
dias.

Paulo diz que foi um ano 
atípico com relação as quei-
madas, por ser um período 
de estiagem e altas tempera-
turas, e segundo o coronel o 
inicio do fogo se dá pela ação 
humana sendo intencional ou 
não, e pede a conscientização 
das pessoas e orienta como 
evitar esse tipo de ocorrência.

“A conscientização vai 

Coronel destaca trabalho da Ambiental 
no combate às queimadas e à piracema

desde produtor até as pessoas 
que circulam na rodovia e ar-
remessam bitucas de cigarro” 
afirma.

O coronel destacou a im-
portância da Polícia Ambiental 
nesse tipo de ocorrência, 
que trabalha na prevenção, 
fiscalização antes, durante e 
depois. Segundo o coronel, 
esse tipo de atitude só vai tra-
zer malefícios para todos, pois 
as queimadas afetam a qua-
lidade do ar além da saúde 
como respiração, impactando 
na qualidade de vida.

Sobre a Piracema, o co-
ronel explica que  é aquela 
época do ano em que as 
espécies nativas de peixes 
costumam se reproduzir, e 
ocorre em função de variações 
ambientais como o aumento 
das chuvas e da temperatura 
das águas que normalmente 
ocorre no verão que se inicia 
em 1 de novembro e vai até 
28 de fevereiro de 2021.

A pré-piracema já esta 
ocorrendo e vai até o dia 31 de 
outubro, e a Polícia Ambiental 
realizará fiscalização diaria-
mente dia e noite, segundo o 
coronel Paulo.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Coronel Leite, que esteve ontem em Rio Preto

Cláudio LAHOS

PE NA PORTA

Homem morre atropelado 
por motorista sem CNH
Um homem morreu vítima de 

atropelamento quando tentava 
atravessar a avenida Alberto 
Olivieri, zona norte de Rio Preto. 
O acidente aconteceu na manhã 
desta quinta-feira (22).

A vítima não portava docu-
mentos pessoais, apenas um 
celular. Uma equipe do Resgate, 
do Corpo de Bombeiros, chegou 
a prestar os primeiros socorros, 
mas o homem não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da 
Polícia Militar, o motorista do 
veículo foi detido porque não 
era habilitado para dirigir, ou 
seja, não tinha CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação). Ele 
foi encaminhado à Central de 
Flagrantes para prestar depoi-
mento.

Peritos do IC (Instituto de 
Criminalística) e o delegado 
de plantão, Marcelo Parra, 
estiveram no local para iniciar 
a investigação que irá apontar 
as causas do acidente.

Tatiana PIRES

FATAL

O jardineiro Hermelino Viei-
ra de Souza, de 58 anos, foi 
encontrado morto nesta quar-
ta-feira (21) dentro de casa, na 
Estância Alvorada, em Rio Preto. 
A Polícia Militar foi acionada por 
uma prima dele, de 56 anos, 
que foi informada por vizinhos 
que o homem não era visto des-
de o último sábado (17).

Conforme as informações do 
boletim de ocorrência, a mulher 
encontrou o corpo do jardineiro 
já em estado de decomposição.

Uma equipe do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) esteve no local e 
constatou a morte. Peritos do 
IC (Instituto de Criminalística) 
também estiveram na casa para 
a perícia.

O corpo foi liberado para a 
funerária e encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal). 
Hermelino será velado no ce-
mitério da Ercília e enterrado 
nesta quinta-feira, às 14 horas, 
no São João Batista.

Jardineiro é 
encontrado 

morto em casa
Tatiana PIRES

DISTRITO 

Um motorista de 43 anos 
bateu o caminhão num poste 
de energia, após perder a cons-
ciência. O acidente aconteceu 
nesta quinta-feira (21), na ave-
nida João Batista Vetorasso, no 
Distrito Industrial, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o motorista só acordou 
momentos depois da colisão. 
Com o impacto da batida, o 
poste ficou destruído e os fios 
soltos na via pública. A área 
foi isolada pela Polícia Militar 
e liberada no final da tarde 
quando os técnicos da CPFL 
(Companhia Paulista de Força 
e Luz) concluíram os reparos e 
restabeleceram o fornecimento 
de energia no local.

O motorista recusou atendi-
mento médico e o patrão dele 
disse aos policiais  que o levaria 
na emergência de um pron-
to socorro. O caso registrado 
como choque e auto lesão será 
encaminhado para o 2° Distrito 
Policial.

Motorista bate 
em  poste e deixa 

avenida sem energia
Tatiana PIRES

O capitão da Polícia Am-
biental Alessandro Daleck 
também explicou que na Pira-
cema está proibida a captura, 
o uso de redes e tarrafas por 
parte dos pescadores profis-
sionais e de materiais perfu-
rantes, como arpão, arbalete, 
fisga, bicheiro e lança.

No geral, a pesca na mo-
dalidade desembarcada em 
rios e com captura de espé-
cies não nativas e híbridas 
estão permitidas, desde que 
sejam feitas com vara de 
mão ou caniço simples. Em 
reservatórios são permitidas 
as modalidades embarcadas 
e desembarcadas, mas com 
restrições de materiais.

“Pode ser pescados peixes 
que não são nativos da bacia 
como tucunaré, tilápia, cor-
vina, entre outros,” explicou 
Daleck.

Quem for pego pescando 
na fase de Piracema, depen-
dendo do tipo de infração, 
pode ocasionar em multa, ter 
equipamentos apreendidos e 
muitas vezes, os pescadores 
respondem procedimento 
criminal e administrativo, com 
multa ambiental de no míni-

mo R$ 700,00. Sendo que a 
lei de crimes ambientais prevê 
penalidade de 1 a 3 anos de 
detenção.

Demandas - De acordo 
com o coronel, são várias as 
demandas da Polícia Ambien-
tal no estado de São Paulo, 
que vão desde as queimadas, 
soltura de balões, tráfico 
de animais silvestres até a 
pesca irregular.  Segundo o 
coronel o transporte, venda e 
comercialização de madeiras 
irregulares, também é muito 
comum esse crime presente 
na região.

Sobre a ocorrência dos 
peixes mortos encontrados 
no Rio Turvo próximo a Onda 
Verde, o capitão Daleck pre-
sente no encontro informou 
que nesse grande período de 
estiagem os rios estão muito 
baixos.

“Se chover um pouco, o 
material carreado é são lan-
çado no curso d’agua, que 
é matéria orgânica que vai 
tirar o oxigênio. Tanto que a 
medição de um dia pro outro 
alterou bastante,” afirmou o 
capitão Daleck.
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Fertilização in vitro: saiba 
quanto tempo demora 

cada etapa do tratamento

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A medicina reprodutiva tem se consolidado como uma 
ciência capaz de ajudar aqueles que querem ter filhos, 
mas, por uma série de motivos, não podem ou não con-
seguem. A fertilização in vitro (FIV) é uma alternativa para 
essas pessoas, sendo uma das técnicas de reprodução 
assistida mais utilizada atualmente.

Mesmo com a sua popularização, muita gente ainda 
desconhece os procedimentos envolvidos nessa técnica, 
o que contribui para a criação de uma série de dúvidas 
sobre a FIV. 

1º passo - estímulo da ovulação: A FIV é uma técnica 
de fecundação do óvulo feita em laboratório (in vitro) e 
posterior aplicação no útero. Para isso, o primeiro passo 
da fertilização é a coleta dos gametas, ou seja, dos es-
permatozoides e dos óvulos. Geralmente, em um ciclo 
menstrual regular, a mulher produz um óvulo por mês. No 
processo da FIV, o primeiro procedimento é o estímulo 
hormonal para que, em um ciclo, ela produza mais óvulos 
e, consequentemente, o laboratório tenha mais material 
para formar embriões e aumentar as chances da gravidez. 
O estímulo consiste na administração de hormônios logo 
após a menstruação, o que pode levar de 8 a 12 dias. 
Nesse período, há um acompanhamento médico e de 
ultrassonografia para observar a formação dos óvulos. 
Quando estes se tornam maduros, é hora de retirá-los e 
prepará-los para a fecundação em laboratório.

2º passo - punção dos ovários: Nessa etapa do pro-
cedimento, a mulher é sedada para evitar desconfortos 
na retirada dos óvulos. Com a ajuda da ultrassonografia, 
uma seringa acoplada a tubos preparados para receber 
os gametas é inserida na vagina e os óvulos maduros são 
“aspirados”. Uma vez retirados, estes são congelados (em 
caso de armazenamento dos gametas para fertilização no 
futuro) ou preparados para a fecundação.

O processo de coleta do gameta do homem é mais 
simples, feito por meio da  masturbação e posterior 
armazenamento do esperma. Ambos os materiais são 
analisados e preparados pelo laboratório para realizar a 
fertilização in vitro.

3º passo -  fecundação: Com os gametas no labora-
tório é hora de uni-los para formar os embriões. Existem 
duas formas de fazer isso: FIV tradicional: a forma clássica 
de união dos gametas. Os óvulos e espermatozoides são 
colocados no mesmo espaço para que ocorra a junção 
de ambos de forma espontânea; e ICSI (Intra citoplasma-
tic sperm injection): os melhores espermatozoides são 
separados e colocados nos óvulos com a ajuda de micro 
manipuladores que estão acoplados ao microscópio. Em 
um prazo médio de 24 horas já é possível identificar se a 
fecundação ocorreu e quantos embriões foram produzidos. 
Nestes primeiros dias, os embriões são monitorados e 
podem, inclusive, ser feitos testes para identificar alte-
rações nessas primeiras células que comprometeriam o 
desenvolvimento da gestação.

4º passo - transferência embrionária: A transferência 
do embrião para o útero pode ocorrer entre o segundo ou 
sétimo dia após a fecundação no laboratório. O dia exato 
depende de cada caso e das práticas da clínica. Durante o 
tratamento, o embrião continua se desenvolvendo, o que 
significa aumento da divisão celular e a preparação das 
células para adesão ao endométrio. Há situações em que 
os embriões precisam ser congelados até o momento ideal 
para aplicação no útero.No ato da transferência, o médico 
manipula os instrumentos com o auxílio de aparelhos de 
ultrassonografia que permitem a visualização do útero e 
do local onde os embriões serão depositados. 

5º passo - teste de gravidez: O período pós-transfe-
rência é caracterizado pela ansiedade e expectativa para 
o resultado da fertilização. Portanto, essa é uma fase 
em que se deve priorizar o cuidado mental e equilíbrio 
emocional para encarar o resultado, seja ele positivo ou 
negativo. Nesse período algumas mulheres relatam sin-
tomas como dor de cabeça, desconfortos abdominais ou 
cólicas. Outras falam também de um pequeno sangramen-
to, que geralmente pode ocorrer devido ao procedimento 
de transferência. De toda forma, é importante manter o 
médico informado sobre todos os ocorridos.Após mais ou 
menos 11 dias é feito o teste de sangue Beta HCG, que 
tem o objetivo de confirmar o sucesso da transferência. 
O resultado positivo já é o primeiro sinal de uma fecunda-
ção que deu certo. Entretanto, como em qualquer outro 
processo de gestação, novos exames precisam ser feitos 
para monitorar o sucesso e a continuidade da gestação. 
Em torno de 10 dias após esse primeiro exame, alguns 
médicos recomendam a realização de um ultrassom para 
confirmar a gravidez.

 
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-

necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana
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ALERTA VERMELHO

Associação dos Ostomizados 
prepara 8ª Pizza Solidária

A AORP - Associação dos 
Ostomizados de Rio Preto e 
Região - irá realizar sua 8° 
Pizza Solidária para arrecadar 

recursos para entidade que é 
sem fins lucrativos.

O evento está marcado 
para dia 13 de novembro, 
sexta-feira das 9h às 16h na 
sede da entidade que fica na 

Janaína PEREIRA

Rua Floriano Peixoto, 926, 
bairro Boa Vista em Rio Preto, 
esquina com a Rua Siqueira 
Campos.

A diretora da entidade Sio-
néia Magali Garcia informou 
que geralmente realizavam 
três eventos como este ao 
ano, e por conta da pandemia 
só foi possível realizar uma 
pizza solidária no mês de 
agosto e próxima agora em 
novembro.

Segundo Sionéia, as pizzas 
são terceirizadas, um único 
sabor de presunto e mussare-
la. Será feito sistema delivery, 
a entidade entrega as pizzas 
devidamente embaladas, pré-
-assadas.

Os convites estão sendo 
vendidos antecipados, custam 
R$25,00 e podem ser adquiri-
dos na própria entidade até o 
dia 09 de novembro ou através 
do telefone 17 99140-5997.

“Muitas empresas, clínicas, 
laboratórios compram nossas 
pizzas e nós entregamos,” 
afirma.

Sérgio SAMPAIO

AJUDE

SEGUNDO DIA D

Hemocentro tem 
só 50% do estoque

O Hemocentro de Rio Preto 
está com uma baixa de 50% 
nos estoques de sangue. Os 
tipos sanguíneos O+, O- e B- 
são os mais utilizados neste 
momento. O número de doado-
res também caiu de 30 a 40% 
recentemente. O número ideal 
de doadores para manter os 
em bons níveis é de 80 doado-
res por dia. A instituição atende 
atualmente 37 hospitais de Rio 
Preto e região.

“O Hemocentro precisa da 
ajuda da comunidade e dos 
voluntários para continuar 
atendendo com qualidade e 
promovendo a vida em Rio Pre-
to e Região. Estamos tomando 
todos os cuidados necessá-
rios em relação à pandemia. 
Portanto, quando virem em 
grupos, liguem para a gente 
que agendamos os horários, 
evitando aglomerações. Aju-
dem a salvar vidas”, afirmou a 
coordenadora da Captação do 
Hemocentro, Bárbara Cabrera.

Pessoas que estiverem gri-
padas ou com febre, diarreia, 
uso de anti-inflamatórios; que 
ingeriram bebida alcoólica no 
dia da doação e mulheres grá-
vidas ou até três meses após 
o parto, alguns medicamentos, 
cirurgias e procedimentos se-
rão avaliados no momento da 
triagem. O agendamento pode 
ser feito pelo telefone (17) 
3201-5078.

Campanha - Em comemo-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Hemocentro está com apenas 50% do estoque de sangue

Guilherme BATISTA

Saúde faz nova vacinação 
contra polio neste sábado

Neste sábado dia 24, as 
salas de vacina de Rio Preto 
estarão abertas para imunizar 
crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos no segundo 
dia D para a vacinação.

Crianças de 1 a 5 anos 
devem receber a dose da Va-
cina Oral Poliomielite (VOP), 
que protege contra a paralisia 
infantil. As demais devem 
atualizar a carteira de vacina-
ção com as doses de rotina, 
preconizadas pelo SUS.

As salas de vacina vão 
funcionar das 8 horas às 17 
horas, ao todo são 21 unida-
des de saúde abertas para a 

vacinação, além de seis esco-
las. Os locais podem ser con-
sultados no site da prefeitura 
no link: www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas. Quem não puder 
levar os filhos no sábado, pode 
comparecer a uma sala de va-
cina de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 16h30. A campanha 
termina no dia 30 de outubro.

Balanço - No último sábado 
(17) primeiro dia D, em Rio 
Preto foram administradas 
6.057 doses em menores de 
15 anos, sendo que 3.009 
foram da VOP. O município pro-
move novo dia D neste sábado 
para evitar aglomerações nos 
demais dias da campanha.

Da REDAÇÃO

Divulgação

ração aos 31 anos de história 
da Associação das Empresas 
de Serviços Contábeis de Rio 
Preto e Região (Assescrip) está 
realizando uma série ações para 
conscientizar os profissionais 
dos escritórios de contabilidade 
a realizarem doação de sangue. 
Até o momento, 15 pessoas já 
fizeram a doação, mas a expec-
tativa é de que o número cresça 
até o fim do mês.

De acordo com a diretora 
da entidade, são pouquíssimas 
pessoas que irão buscar no 
local, isso devido ao distancia-
mento social.

E quem for retirar sua pizza 
no local, já foi orientado a ir de 
máscara, e será disponibilizado 
álcool em gel e também respei-
tado o distanciamento.

A entidade sempre realiza 
eventos para arrecadar fundos, 
todo ano fazem a Paella Cai-
pira, mas devido à pandemia 
esse ano foi cancelada, já que 
nos eventos anteriores era de 
consumo no local.

A associação dos Ostomi-
zados da Região de Rio Preto 
foi fundada em 14 de agosto 
de 1996 é uma instituição 
que visa defender os direitos 
dos ostomizados prestando 
informações, assegurando o 
acesso ao serviço público de 
saúde (SUS) para recebimento 
das bolsas coletoras, apoio 
social, psicológico e defesa da 
qualidade da assistência e dos 
equipamentos.

Postos abrem este sábado para vacinação da polio

- Homens e mulheres 
com idade de 18 até 69 
anos;

- Pessoas em boas 
condições de saúde (sem 
gripe, resfriado, diarreia ou 
alergias), sem feridas e/ou 
machucados pelo corpo 
ou na boca;

- Pesar acima de 50 
kg;

- Estar bem alimentado 
(não deve estar em jejum 
e deve fazer refeições le-
ves e não gordurosas nas 
últimas 4h que antecedem 
a doação);

- Não ter ingerido be-
bida alcoólica 12 horas 
antes da doação;

- Não ter fumado nas 
2 horas que antecedem a 
doação;

- Não ter feito endos-
copia há menos de 6 
meses

Os requisitos 
para doar:



A-6 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de outubro de 2020 ESPORTE

A história de Pelé em clássicos 
com o América de Rio Preto

Considerado o melhor jo-
gador de futebol da história, 
Pelé completa 80 anos nesta 
sexta-feira (23). Ao longo da 
carreira, o jogador conquistou 
diversos títulos, incluindo três 
copas do mundo com a sele-
ção brasileira. No Santos foram 
dois mundiais, duas Liberta-
dores, cinco Taça Brasil e um 
Robertão (títulos reconhecidos 
posteriormente como Campe-
onato Brasileiro), além de 10 
campeonatos paulistas.

O Rei conta com 1.281 gols 
em 1.363 jogos e São José do 
Rio Preto faz parte da história 
do atleta. O América, que 
atualmente disputa a Bezinha, 
se tornou figura constante na 
elite do futebol paulista no fim 
da década de 50, período que 
coincidiu justamente com o 
início da carreira de Pelé.

Contra o Rubro, Pelé mar-
cou 15 gols em 16 jogos entre 
os anos de 1958 e 1973. 
Foram 12 vitórias diante do 
América, dois empates e duas 
derrotas. Considerando apenas 
os jogos realizados em Rio 
Preto, no estádio Mario Alves 
Mendonça (antigo campo do 
clube), foram nove jogos na ci-
dade com sete gols marcados, 
conseguindo cinco vitórias, 
dois empates e duas derrotas.

O primeiro confronto do 
América contra o Santos de 

Pelé foi no dia 3 de agosto de 
1958, em Rio Preto. Na oca-
sião, com apenas 17 anos, o 
jogador havia acabado de se 
consagrar campeão do mundo 
pelo Brasil um mês antes. Um 
público com pouco mais de 13 
mil pessoas conseguiu acom-
panhar a partida que terminou 
em zero a zero.

Três meses depois, o Santos 
bateu o Rubro por três a um na 
Vila Belmiro, onde o jogador 
conseguiu marcar seu primeiro 
gol diante dos rio-pretenses. No 
ano seguinte, o Peixe aplicou 
uma goleada de oito a zero 
contra o América, com Pelé 
marcando quatro gols. Em 
1965, o Rei marcou três gols 
na vitória do Santos por quatro 
a zero em pleno Mario Alves 
Mendonça.

As duas únicas vitórias do 
América contra Pelé ocorreram 
em 1960 e 1964, ambas jogan-
do em Rio Preto. A primeira foi 
pelo placar de um a zero, com 
gol de Leônidas. A segunda foi 
uma virada, com o camisa 10 
do Santos fazendo um a zero 
no primeiro tempo e o atacante 
Valtinho marcando duas vezes 
na etapa final.

O último gol de Pelé contra 
o América foi em 27 de abril 
de 1969, no empate por um a 
um no Mario Alves Mendonça. 
Depois disso, foram mais quatro 
vitórias (todas por um a zero), 
sendo o último jogo em Rio 
Preto em 5 de agosto de 1973.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

ANIVERSARIANTE DO DIA

03/08/58 – América 0x0 Santos – Mario Alves Mendonça

05/11/58 – Santos 3x1 América – Vila Belmiro – 1 gol de Pelé

30/08/59 – América 2x3 Santos – Mario Alves Mendonça – 1 gol de Pelé

14/10/59 – Santos 8x0 América – Vila Belmiro – 4 gols de Pelé

17/09/60 – América 1x0 Santos – Mario Alves Mendonça

05/07/64 – América 2x1 Santos – Mario Alves Mendonça

04/10/64 – Santos 3x1 América – Vila Belmiro – 1 gol de Pelé

24/10/65 – América 0x4 Santos – Mario Alves Mendonça – 3 gols de Pelé

08/10/67 – América 2x3 Santos – Mario Alves Mendonça – 1 gol de Pelé

31/03/68 – Santos 4x3 América – Vila Belmiro – 2 gols de Pelé

19/03/69 – Santos 2x1 América – Vila Belmiro

27/04/69 – América 1x1 Santos – Mario Alves Mendonça – 1 gol de Pelé

08/03/72 – Santos 1x0 América – Vila Belmiro

30/07/72 – América 0x1 Santos – Mario Alves Mendonça

18/04/73 – Santos 1x0 América – Vila Belmiro

05/08/73 – América 0x1 Santos – Mario Alves Mendonça

Veja os confrontos:

EDITAL Jairzão, o zagueiro que 
enfrentou o rei

Um dos maiores ídolos e 
zagueiros do América, Jair da 
Rosa dos Passos, o Jairzão, já 
teve a oportunidade de enca-
rar o Santos de Pelé enquanto 
vestia a camisa do Rubro entre 
1972 e 1977. Para ele, o jo-
gador do Peixe foi realmente 
o melhor da história.

“Quando a gente ia jogar 
contra ele já ficava a semana 
todo incomodado. Ele era 
um jogador muito difícil de 
enfrentar. No jogo, na primeira 
oportunidade eu já chegava 
forte no Pelé. O problema é 
que ele também sabia revidar, 
principalmente com o cotove-
lo. Uma vez, em um jogo na 
Vila, eu era o último homem 
e tive que dar um chegada 
nele. Ele pegou e me deu um 
soco e o juiz teve que intervir”, 
afirmou.

Jairzão ainda conta que 
o Rei às vezes utilizava da 
malandragem para conseguir 
passar pelas defesas. “Ele me 
elogiava, dizendo que tinha 
vaga pra mim no Santos e 
que me levaria pra lá. Com 

isso, eu já ficava receoso de 
chegar firme nele, já que ele 
poderia ser meu companhei-
ro de time. Até hoje estou 
esperando a proposta do 
Santos”, lembrou ex-zagueiro 
aos risos.

No último jogo de Pelé em 
Rio Preto, no dia 5 de agosto 
de 1973, Jairzão foi sair jo-
gando e perdeu a bola para 
o camisa 10 do Peixe, que 
tocou para Euzébio fazer o 
gol da vitória. “O pessoal me 
xingou na época, mas o Pelé 
realmente era um jogador 
extraordinário. Ele era muito 
inteligente. Ele jogava olhan-
do para os nossos olhos e não 
para a bola e só pensava em 
fazer gol, mesmo quando time 
estava goleando”, afirmou,

Jair ainda enfrentou Pelé 
em sua passagem no Guarani 
e guarda uma foto na qual 
disputa de cabeça com o 
Rei. O jogador também tem 
passagens por Flamengo, 
Atlético de Criciúma, Botafogo 
de Ribeirão Preto, Barretos, 
Olímpico de Blumenau, Na-
cional-SP, Itabuna-BA e Votu-
poranguense, onde encerrou 
a carreira.

Vinicius LIMA

Divulgação

Arquivo Público MUNICIPAL

Divulgação

América de Rio Preto, 
anos 70. Em pé: Marco 
Ortolan, Pitico, Cleto, 
Jairzão, Dobreu e 
Paulinho. 
Agachados: Zuza, 
Turcão, Wilson Luis, 
Didi e 
Paraná

Imagem mostra um 
dos jogos de 
Pelé na época do 
Santos, em que 
enfrentou o América 
de Rio Preto

Jairzão disputando a bola com Pelé

O Rei conta com 1.281 gols em 
1.363 jogos e São José do 

Rio Preto faz parte da história
 do atleta

“

”
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
EMPENHOS 22860/19 E 13088/19
Diante informações prestadas pelo DTI, sobre envio dos 
equipamentos patrimônio 243774, 243758 e 238971 para 
atendimento da garantia e até a presente data não houve a 
devolução. Com Fundamento no item 2.3 subitens 2.3.1 e 
2.3.2 da Cláus.2ª. Fica a empresa NOTIFICADA a DEVOL-
VER OS EQUIPAMENTOS COM A SOLUÇÃO DOS PRO-
BLEMAS APRESENTADOS no prazo de 24 horas a contar 
do recebimento desta. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPOR-
TES EIRELI
CONTRATOS DPL/0054/20 E PRE/0446/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO MUNICIPAL 
NEGATIVA MOBILIÁRIA 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 licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-
des 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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INTRALAB BRASIL COMERCIO DE PRO-
DUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS 
LTDA ME
EMPENHO 17721/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: PLANTE AMOR CONFECÇÕES LTDA
CONTRATO 0472/20
Diante da impossibilidade de emissão da CERTIDÃO DE 
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO por meios eletrônicos, e considerando a 
exemplar instrução do processo administrativo que demons-
tra terem sido concedidas diversas oportunidades à empresa 
para a regularização das obrigações contratuais, com a 
devida observância da ampla defesa e contraditório, e que 
mesmo com o dossiê encaminhado à Secretaria Municipal 
de Saúde ainda fi camos impedidos de gerar as Notas de 
Empenho da referida Ata de Registro de Preços. DECIDO: 
Considerando edital do processo licitatório quanto à regu-
laridade fi scal do licitante em seu Título VI, 1.2, alínea”c”, 
bem como a Cláus. 7ª, item 7.3, do instrumento contratual, 
concomitante a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual 
aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta 
grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e pe-
nalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da 
Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de 20% do 
valor referente ao saldo remanescente da Ata de Registro de 
Preços. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apre-
sentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia 
e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: R5 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – 
CNPJ 32.985.405/0001 – 12; PROCESSO 14.400/2019; 
PREGÃO ELETRÔNICO 521/2019; EMPENHO 16937/2020. 
Notifi co o representante legal da empresa supramencionada, 
para entregar no prazo de 48 horas, impreterivelmente, a 

contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implica-
rá na aplicação das penalidades administrativas, bem como 
a suspensão do direito de licitar e contratar com esta admi-
nistração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO 
DE TUBOS E CONEXOES EMPENHO: 14600/2020
CONTRATADA: CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA 
LTDA ME
EMPENHO: 15333/2020
Notifi co os representantes legais das contratadas, para en-
tregarem no prazo de 05 dias, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígra-
fe. 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 apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. - SMEL
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 59/2020
Contrato: DIL/0033/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em 
informática e correlatos para a Secretaria Municipal de Trân-
sito Transportes e Segurança. Valor Total: R$2.100.000,00. 
SMTTS. Amaury Hernandes. Prazo de vigência: 60 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 298/2020 – Processo n.º 
12.666/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de 
materiais) nos brinquedos instalados no Parque da Cida-
de da Criança. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 14/10/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI item 1. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Cléa Marcia Melara Bernar-
delli - Secretária Municipal de Esportes e Lazer.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 431/2020, PROCESSO 13.586/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de lâmpadas e refl etores 
para o Setor de manutenção predial. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
09/11/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 432/2020, PROCESSO 13.611/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de material de higiene e 
limpeza para assistência do Depto Administrativo – DADM. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 09/11/2020, 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 019/2020
COMPRADOR: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
VENDEDOR: OM OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

OBJETO: 06 (SEIS) CABINE MULTIUSO, COM PISO, TE-
LHADO, PORTA DE AÇO DE ENRROLAR NAS LATERAIS 
E FRONTAL, MÓDULO BANCADA ABERTURA FRONTAL, 
COR PRATA COM DETALHES EM VERMELHO, cujas di-
mensões são: 1.90m x 2.60m x 1.50m.
VALOR: R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)
DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 019/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
São José do Rio Preto-sp, 21 de outubro de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

PORTARIA N.º 025 / 2020
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE SINDICANDIA INVESTI-
GATIVA N. º 003/2020, NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 
17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando:
- A apuração da materialidade de fatos e condutas de pos-
síveis infrações de caráter disciplinar e outras demandas, 
remete seguinte PORTARIA INTERNA:
Artigo 1º - Fica instituído Comissão de Sindicância Investiga-
tiva n.º 003/2020 com a fi nalidade de apurar a possível ma-
terialidade de infrações disciplinares, em condutas relatadas 
sem identifi cação em meio ofi cial, por conta do poder-dever 
de autotutela imposto á administração.
Art. 2º - Ficam designados os servidores Maria Isabel Testa-
sicca matrícula n.º 1812 e Patrícia Aragão Marcello – Matrí-
cula 2091, sob a presidência do primeiro e fi gurando ainda 
como Suplente Wanderley Roberto Gil, Matrícula n.º 1783, 
para constituírem a Comissão de Sindicância Investigativa 
instituída no artigo anterior.
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão 
terá acesso a toda documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos 
e demais provas que entender pertinentes.
Art. 4º - A comissão ora constituída terá o prazo de 60 (ses-
senta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, 
para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Admi-
nistração, podendo ser prorrogada por igual período. 
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
São José do Rio Preto, 22 de Outubro de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO – ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
Nº 018 /2020
OBJETO:- Box nº 04/C – medindo 2,00m² 
PERMISSIONÁRIA:- EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA
ATIVIDADE:- Venda de Passagens
PERÍODO:- 09/10/2020 à 31/08/2023
T.P. USO:- R$180,00(Cento e oitenta reais)
São José do Rio Preto, 09 de Outubro de 2.020.

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

PORTARIA N.º 34.529 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

DISPENSA, MATHEUS SALETTI LEAL, da Função de 
Assistente Técnico - FG.102.1, no Gabinete da Secretaria 
Municipal da Fazenda, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017 e alterações posteriores, 
retroagindo os efeitos desta a 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.536 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020
CONCEDE, ao servidor estatutário LEANDRO FERNANDES 
DO VALLE, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Muni-

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:
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A-8 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de outubro de 2020

cipal de Trânsito, Transportes e Segurança, afastamento por 
2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, com preju-
ízo das demais vantagens do cargo, para tratar de interesses 
particulares, conforme o artigo 117 da Lei Complementar n.º 
05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 05 de novembro 
de 2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA 02/2020 
– PROC. nº 79/2020
Entrega dos envelopes: até 23/11/2020. Objeto: Creden-
ciamento de instituições fi nanceiras para concessão de 
empréstimos aos SERVIDORES ativos do SeMAE, nas 
condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, para 
pagamento através de descontos consignados em folha de 
pagamento, conforme Decreto Municipal nº 18.543/2020 e 
suas eventuais alterações. Prazo: 60 meses. Demais infor-
mações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio de 
Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 
12h00 e 13h30 às 17h00 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 22.10.2020 – João Marcelino Ruiz 
– Gerente Administrativo-Financeiro.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 54/2020, 
Processo SICOM 3300/2020 objetivando a Aquisição de 
válvulas guilhotina para utilização nas tubulações do sistema 
de fi ltração da ETA Palácios das Águas. Prazo de entrega: 
90 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
06.11.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 14.10.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Água.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL 01/2020 – PROCESSO 80/2020.
Data de realização: 09.11.2020 a partir das 09h00. 
Objeto: Aquisição de bombas submersas para bombeamento 
de água de poços profundos exploratórios do aquífero Gua-
rani (PTG). Prazo de entrega: 135 dias. Valor Estimado: R$ 
1.653.574,78. 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 das 13h30 às 16h30, 
de segunda a sexta, no fone: (17) 3211-8105, e página do 
SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. 
S. J. Rio Preto, 19.10.2020 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção – Água.
S. J. Rio Preto 22.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 
Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

AMANDA APARECIDA BRANCO 40823478874 3654210 
ANDRE LUIZ LONGO 37613467864 3723120 
BRUNA ANGELA DA SILVA 31691291803 3571250 
CAFÉ MARTCHÉ LTDA 3738420 
CARLOS EDUARDO DE SA BARBOSA 46528448833 3659190 
DEVAIR GARUZI TOSCANO 10950205877 3676030 
DIOGO DE FRAGA ROSA 02107777020 3745860 
ELAINI BORGE DE FREITAS 07638206878 3747780 
ELTON DORNELES DE SOUZA 3398340 
EVANDRO RIBEIRO BROGNARA 37645961805 3727780 
FLAVIA DE SOUZA 44665021880 3682810 
LAM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA 3704430 
MAURY AURELIO DOS SANTOS 03387746881 3691370 
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TOSE 47289793854 3699080 
RICARDO OLIVEIRA DE MORAES 3504650 
STENIO SENA AMORIM 01070127159 3749910 
TAUHAN HENRIQUE NEVES DOS SANTOS 46832191820 3661890 
VIVIANE ALVES DOMINGUES DA SILVA BRITTO 32622338899 3694360 

São José do Rio Preto, 22 de outubro de 2020. 
  

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

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000225024 02226/20 A C G LUGUI ALIMENTOS ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000220231 00106/03 ACOSTA & FERNANDES LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223355 00870/11 ADALTO E FIORAVANTE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219970 01171/14 ADRIANA DA SILVA GANANCA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223728 02224/20 AM LOURENÇÃO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000222106 00046/00 ANTONIO CARLOS TONELLI GUSSON S/S LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000240502 01886/17 ANTONIO SERGIO ANDRADE 04190346845
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000221372 00327/15 ASSOCIAÇAO MADRE TERESA DE CALCUTA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000220631 01717/13 ASSOCIAÇÃO RENASCER Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223384 00060/04 AUGUSTO CHAVES CARDOSO MARTINS ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000067040 01691/15 AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000067062 00041/99 AUTO POSTO CECAP LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000067078 02212/16 AUTO POSTO VILLAGE MALL LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000220268 00804/18 BEAUTY COFFEE CAFETERIA E LANCHONETE EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000029768 01141/17 BEOLCHI & SIROTTO CIRURGIA GERAL S/S LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222046 00421/18 CARLOS EDUARDO LOUZADA MONTEIRO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219834 00437/00 CASA DE PÃES GALETI LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000219840 00437/00 CASA DE PÃES GALETI LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000220918 00332/09 CAVALARI DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000026268 02189/17 CCJ COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OTICOS EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000240094 02189/17 CCJ COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OTICOS EIRELI
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000220984 02783/17 CLÍNICA DR TOUFIK RAHD EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000220883 00808/13 CLINICA MEDICA HD RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000225218 00994/18 CLÍNICA MÉDICA PARTMED SAÚDE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225236 00993/18 CLÍNICA MÉDICA PARTMED SAÚDE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225254 00996/18 CLÍNICA MÉDICA PARTMED SAÚDE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000224895 00414/04 CONDOMINIO EDIFICIO ALAMANDA
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000224897 00414/04 CONDOMINIO EDIFICIO ALAMANDA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000187980 00287/09 CONDOMINIO EDIFICIO ANA AUGUSTA
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000187982 00287/09 CONDOMINIO EDIFICIO ANA AUGUSTA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000187987 00287/09 CONDOMINIO EDIFICIO ANA AUGUSTA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225718 00487/10 CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225728 00161/04 CONDOMINIO EDIFICIO DONA FITIPALDA DE FARIA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225736 00181/04 CONDOMINIO EDIFICIO DR OSCAR DORIA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000224883 00272/04 CONDOMINIO EDIFICIO LATIFE
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000224886 00272/04 CONDOMINIO EDIFICIO LATIFE
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000225713 01562/06 CONDOMINIO EDIFICIO MICHELLE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222712 02014/08 CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000222716 02014/08 CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000222721 02014/08 CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000222726 02014/08 CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000224908 00344/04 CONDOMINIO EDIFICIO THEREZINHA TARRAF
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000224919 00344/04 CONDOMINIO EDIFICIO THEREZINHA TARRAF
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000224926 00494/04 CONDOMINIO EDIFICIO TORIBIO ARROYO
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000224928 00494/04 CONDOMINIO EDIFICIO TORIBIO ARROYO
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000037124 00203/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURGAINVILLE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000019319 00769/07 CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO DAS FLORES I
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000020822 00769/07 CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO DAS FLORES I Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225721 00330/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000206284 00707/20
CONECTAR STUDIO DE EQUILIBRIO CORPORAL E 

FISIOTERAPIA LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000219172 02653/17 CRISTOVAM & DEL VECCHIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000219973 02494/18 DAYANE MIRIAM BARBOSA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000226138 01748/14 ELEN CARVALHO ARRUDA DA SILVA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000062833 00281/20 ELIAS NOGUEIRA DA SILVA 22860306854 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000222201 00636/12 ENDOPSIC CLÍNICA MÉDICA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223441 00186/15 ESTRP COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219090 01951/15 FABIO JOSE BONFIM TAMAROZZI ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219410 01486/12 FAF COMERCIO DE GAS LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000048199 02462/17 FAMIGLIA ARNONI PIZZARIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219617 02462/17 FAMIGLIA ARNONI PIZZARIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000220868 00861/17 FARIA & FARIA RIO PRETO BAR E MERCEARIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000222073 00861/17 FARIA & FARIA RIO PRETO BAR E MERCEARIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000222075 00861/17 FARIA & FARIA RIO PRETO BAR E MERCEARIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225085 02227/20 FELIPE MOURA FERREIRA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000218874 02523/18 FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223634 00557/13 FISAEP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000224493 00656/15 FISIOCEFIS RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000220157 00120/16 FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA INDEPENDENCIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225154 02229/20 FUNDACAO BENEDICTA TERRA PIMENTEL Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000219858 01594/09 GALLO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223647 02223/20 GOMES RIO PRETO RESTAURANTE LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000221349 01332/13 GRAZIELE ALVES DE MATOS BONITO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000209516 02323/16 GRUPO DE ATENDIMENTO E PREVENÇÃO AO CANCER
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000218949 02121/17 HAZZ CAFE COZINHA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000227666 01788/11 HOTEL VINDIMAS LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219815 00995/02
IEDI INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA E DIABETES RIO 

PRETO S/S
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222102 00999/00 JOAO BATISTA SALOMAO JUNIOR S/S LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222209 00925/07 JOSE PARDO FILHO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222855 00322/20 JOSE PEDRO DE CARVALHO GAS Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000078152 00369/07 JOSEFA MARIA DIAS DA SILVA FERNANDES Renovação de Licença de Funcionamento

2020000079272 00822/09 JUQUINHA SORVETES LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000227837 00822/09 JUQUINHA SORVETES LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223610 01398/18 K C LONGUINHO RIBEIRO Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000223618 02222/20 K C LONGUINHO RIBEIRO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000226041 02039/15 K G M CABRAL MINIMERCADO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223363 00323/20 KARINA MASSUIA TOTOLI ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000223374 00324/20 KARINA MASSUIA TOTOLI ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000222341 02218/20 KP ABREU COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000225168 02230/20
KWUS STORE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EM 

FRANCHISING LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000221874 01433/17 LASQUEVITE & SALOMÃO RESTAURANTE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222738 02473/18 LEILA M SAUDE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223197 02472/18 LEILA M SAUDE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000224882 01470/08 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000224894 01470/08 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000224900 01470/08 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A Renovação de Licença de Funcionamento

2020000207931 01347/15 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000240510 00376/03 LUCI MONICA DE SOUZA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000225581 00602/04 LUCIANA HORTA CASTANHEIRA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219614 00033/14 LUIS HENRIQUE FRANZINI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000053114 01979/17 M A ALBINO ROSA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223597 02221/20 M D RODRIGUES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000042751 00427/15 M YAMADA & R GOES LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000237171 00025/11 MARCIA CRISTINA LEITE CAMILO 33029950832
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000221910 02083/16 MARCILIA DA SILVA RIBEIRO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000240521 01750/19 MARCOS ANTONIO DA SILVA 10292303823
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000240531 01977/16 MARIA IZABEL DE OLIVEIRA ROSA 02595366874
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000219945 01979/08 MARISTELLA DALLA VECCHIA VENDRAMINI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000220254 02211/20
MARQUES E FAVARIN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

DE OPTICA E SERVIÇOS LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000222191 00336/16 MEDICINA DE TRAFEGO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219300 02201/20
MEGA TUBARÃO COMERCIO DE CONFECCÇÕES RIO 

PRETO LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000225252 01708/15 MILENA BOTINE JOSÉ NUNES Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222000 00075/10 MIRRELER KARLA DA SILVA GOUVEA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000036000 02548/16 MJZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000240538 00272/19 MONIZA PAVANELLO 42010556801
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000225596 01107/19 NATÁLIA CRISTIANE CARVALHO & CARVALHO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223623 00628/18
OB & GM COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS 

HOSPITALARES LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000223449 00062/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219204 00798/20 OTICAS OCASIONAL LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000219212 00799/20 OTICAS OCASIONAL LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000219174 02021/08 OTICAS OCASIONAL LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000219188 02021/08 OTICAS OCASIONAL LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000222125 00469/18 OUROROXO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219811 00837/04 PROTEGI CLÍNICA INFANTIL S/S Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234438 01620/19 QUEIROZ & QUEIROZ RESTAURANTE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225407 01150/17 QUINTAL BEER LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000043215 00503/17 R M MAIS SUPERMERCADO EIRELI ME Renovação de Licença de Funcionamento

2019000438663 02270/16 RAFAEL P B GONCALVES & CIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000220851 01537/13 RATHLEF & ARAUJO LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219433 01090/06
REFEICOES NOSSA SENHORA APARECIDA RIO PRETO LTDA 

ME
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219584 00744/19 RESTAURANTE E BAR AMS RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222840 01224/19 RICARDO APARECIDO MADEIRA DA COSTA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219181 01652/08 ROBERTA COSTA PALMEIRA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222048 00596/11 RODRIGO LUIZ LOUZADA MONTEIRO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000222785 00542/09 SANDRA HORÁCIO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000214888 00771/20 SANDRA LOPES DOS SANTOS Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000240506 00173/17 SERGIO DE JESUS BRITTO 07485016814
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000240541 01172/19 SILMARA DE FATIMA ANTONIO 28288215874
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000219075 01178/16 SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000220906 00332/02
SPOT CABELEIREIROS E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

ME
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000220892 00700/18
SPOT CABELEIREIROS E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

ME
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000225117 02228/20 SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000220288 01170/11 TATIANA AZEM CALIL DE ALMEIDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000221628 02212/20 THIAGO DOS REIS ROCHA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000223627 01787/17
TS RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA ME
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000037161 00893/05 TURBO AUTO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000203576 01618/19 V A BORSATO BARBEARIA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000219597 01618/19 V A BORSATO BARBEARIA
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000221240 00423/00 VILLANOVA & VILLANOVA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000221246 01569/16 VILLANOVA & VILLANOVA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000226875 00574/14 VILMA MIGUEL DIAS Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000041872 01620/18 CLINICA DR PARA TODOS EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000173022 00718/08 CONDOMINIO EDIFICIO SIUMARA CRISTINA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000060759 00128/04 CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO SUL Renovação de Licença de Funcionamento

2020000073847 00626/14 MARIANA MADEIRA SOUBHIA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000032686 01181/14 TRANSPORTADORA AR FRIO EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 

01/10/2020. ONDE CONSTOU: 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BALTICO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA 01812/20 AIP-A-N 000248 

 
DEVE CONSTAR: 

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BALTICO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA 01812/20 AIP-A-N 000248 
 

São José do Rio Preto, 23 de Outubro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ALINE KATIUCIA OKAMOTO DE AGUIAR 02160/20 AIF-A-N 000276 
BIANCA TAZINAFI LOURENÇO 02155/20 AIF-S-V 000075 
BOX SILVER FERN ACADEMIA LTDA 02147/20 AIF-S-E 000088 
CAIC PERES DE ARAUJO 02159/20 AIF-S-V 000078 
CARLOS ROGERIO CANDIDO DA SILVA 02144/20 AIF-A-LF 000158 
CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO 02162/20 AIF-S-F 000134 
CLEONILDO VIEIRA DA SILVA 21371488894 02146/20 AIF-A-LF 000162 
DEYVID DENE DOS SANTOS LIMA 02149/20 AIF-S-F 000127 
FERNANDO HENRIQUE ROSSI 02156/20 AIF-S-V 000076 
FRANCISCO BARBOSA ALVARES SÃO JOSE DO RIO PRETO ME 02165/20 AIF-A-LF 000171 
GABRIEL AYRES FERREIRA 02150/20 AIF-S-F 000128 
GRAZIELA PINHEIROS LEMES 02148/20 AIF-P-H 000085 
GUILHERME HENRIQUE V GARCIA 02166/20 AIF-S-V 000080 
JOAO VITOR METZKER FURLAN 02151/20 AIF-S-F 000129 
LEONARDO DE LIMA FONSECA PASSARELLI 02153/20 AIF-S-V 000073 
LETICIA CRISTINA MARTINS MARQUES 02154/20 AIF-S-V 000074 
LORENA PERES DE ARAUJO 02158/20 AIF-S-V 000077 
LUCIANA MARISA AYUSSO 25011759806 02145/20 AIF-A-LF 000155 
M M NOGAROTO BOIATE RIO PRETO LTDA ME 02164/20 AIF-A-LF 000170 
MATHEUS HENRIQUE MARIA LAURO 02137/20 AIF-S-D 000173 
RENATA FRANCO MURATA 02161/20 AIF-A-N 000277 
RENATO LARA JARRETA 02152/20 AIF-S-V 000071 
RICARDO LUIZ YOSHIDA RIOS 02163/20 AIF-S-F 000135 
SOFIA & BODRIN CASA DE CARNES LTDA ME 02157/20 AIF-A-LF 000169 
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EMCOP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados 
da “Cia de Teatro Social Sementes da Alegria” para a reu-
nião da Assembleia Geral – Ordinária, a realizar-se, devido 
a pandemia de coronavírus, Online através da plataforma 
Google Meet, no dia 08 de Novembro de 2020, às 09 horas, 
em primeira convocação, havendo quórum, ou às 09:15, 
em segunda convocação, com qualquer número de pesso-
as presentes, para o fi m de deliberarem sobre a seguinte 
pauta:  Atualização de associados, prestação de contas do 
ano de 2019, aprovação do Regimento Interno e eleição da 
nova diretoria 2020/2024. Os interessados em participar da 
Assembleia deverão enviar e-mail para diretoria@semen-
tesdaalegria.org.br até o dia 07/11/2020, para receberem o 
link para participação Online.

São José do Rio Preto, 23 de Outubro de 2020

André Luis Moretto
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE VIAJANTES DA ARARAQUARENSE
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Diretoria Executiva da Associação de 
Viajantes da Araraquarense (A.V.A), Sr. Paulo Roberto Am-
brósio, usando das suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo capítulo ll,artigo 30, F1.ll do estatuto social da entidade 
representativa , convoca os senhores associados para se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária , a realizar-se no 
dia 13 de Dezembro de 2020(domingo) , em sua sede local 
sita á av. Brigadeiro Faria Lima, 5913,das 08:00 horas ás 
12:00 horas. Na ocasião, serão as seguintes ordens do dia : 
1-Apresentação de contas da última gestão 
2- Eleição do Conselho Deliberativo Biênio Janeiro/ 2021- 
dezembro /2022
Atenciosamente
Paulo Roberto Ambrósio
Presidente da Diretoria Executiva da A.V.A

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

ARNALDO CAVANHA NETO e ALINE COSTA SANTOS 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, porteiro noturno, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 
de agosto de 1986, fi lho de ANTONIO JOSÉ CAVANHA e 
de MARIA APARECIDA CAVANHA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida em Paulo de 
Faria, SP, no dia 01 de janeiro de 1989, fi lha de LUIZ RO-
BERTO DA SILVA e de NEIRE COSTA SANTOS DA SILVA. 

NELSON CICONI JUNIOR e ROSANA MARA SANSÃO 
VETUCI. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de janeiro 
de 1978, fi lho de NELSON CICONI e de CÉLIA APARECIDA 
ZANGIROLAMI CICONI. Ela, de nacionalidade brasileira, do 
lar, viúvo, nascida em Americana, SP, no dia 10 de julho de 
1973, fi lha de ANTONIO SANSÃO e de MARIA CRISTINA 
MAURI SANSÃO. 

VILSON ANTONIO RAMOS DA SILVA e MIRELA CARVA-
LHO LACERDA. Ele, de nacionalidade brasileira, enfermei-
ro, solteiro, nascido em Colina, SP, no dia 25 de maio de 
1980, fi lho de DEODATO RAMOS DA SILVA e de DIONISIA 
ALVES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em Barretos, SP, no dia 20 de janeiro de 
1986, fi lha de OSMAR LACERDA DA ROCHA e de SILVANA 
MARIA DE CARVALHO LACERDA. 

WESLEY DA SILVA OLIVEIRA e IOLANDA TAZINAFO 
CELESTINO. Ele, de nacionalidade brasileira, trocador de 
óleo, solteiro, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia 31 de 
janeiro de 1993, fi lho de EDSON DE OLIVEIRA e de FER-
NANDA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida em 
São Miguel do Araguaia, GO, no dia 20 de outubro de 1994, 
fi lha de JOÃO MARIA CELESTINO FILHO e de ÉDINA DOS 
SANTOS TAZINAFO. 

JORGE SALVADOR CHIANELLI JUNIOR e FABIANA MA-
RIA CORREIA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
divorciado, nascido em LORENA, SP, no dia 25 de julho de 
1976, fi lho de JORGE SALVADOR CHIANELLI e de FATI-
MA FRANCISCA MATTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
atendente, solteira, nascida em Guanambi, BA, no dia 20 de 
fevereiro de 1984, fi lha de SIRINO GRIGÓRIO CORREIA e 
de ZULMIRA MARIA CORREIA. 

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

São José do Rio Preto, 22 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. VINÍCIUS GABRIEL PETILE SIABE e STEPHA-
NIE CAFFAGNI DINARDI, sendo ELE fi lho de VALDEMIR 
RODRIGO SIABE e de CLAUDIANE DE MORAES PETILE 
SIABE e ELA fi lha de PAULO CESAR DINARDI e de KIWIA 
MARA ALVES CAFFAGNI DINARDI; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 22/10/2020. 

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

1. DANILO SILVA TORRES e ANAELLY DA CON-
CEIÇÃO, sendo ELE fi lho de GERALDO COSTA TORRES 
e de MARIA DONIZETE DA SILVA TORRES e ELA fi lha de 
MARINEIDE EMILIA DA CONCEIÇÃO; 

2. VALTERSON SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 
e NATALIA DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de WANDER-
LEI DO NASCIMENTO e de ZULEIKA SILVA DE OLIVEIRA 
e ELA fi lha de ADELMO APARECIDO DE OLIVEIRA e de 
MARCIA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA; 

3. NATANIÉL MARQUES DA SILVA e APARECIDA 
DONIZETI ZAMFOLINI, sendo ELE fi lho de EDUARDO 
MARQUES DA SILVA e de JOVERCY FRANCISCA DA SIL-
VA e ELA fi lha de VALDEMAR ZAMFOLINI e de ELZA CHA-
VES ZAMFOLINI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/10/2020. 

 

Conselho Municipal de Saúde 
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ERRATA  
 

COMISSÃO ELEITORAL  
EDITAL DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÕES  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 

453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, torna público uma ERRATA, referente aos 
pedidos de inscrições realizados e resultado das candidaturas deferidas e as indeferidas conforme o 
art. 2º, §1º, do Edital de Abertura, devidamente publicado no DOM no dia 16/10/2020:  
 
ONDE SE LÊ: 
 I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
 

PRESTADORES 
DE SERVIÇO 
COM FINS 

LUCRATIVOS 

Instituição CNPJ INSCRIÇÃO 
Associação Renascer 71.744.007/0001-66 Deferida 
Instituto Riopretense dos Cegos 
Trabalhadores. 

47.521.935/0001-87 Deferida 

ARCD Associação de Reabilitação da 
Criança Deficiente. 

10.381.764/0001-28 Deferida 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais. 

59.997.270/0001-61 Deferida 

LEIA-SE: 
I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS 

Instituição CNPJ INSCRIÇÃO 
Associação Renascer 71.744.007/0001-66 Indeferida1 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais. 

59.997.270/0001-61 Indeferida2 

 
V –ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 

 
 

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Instituição CNPJ Inscrição 
Instituto Riopretense dos Cegos 
Trabalhadores. 

47.521.935/0001-87 Indeferida
3 

ARCD Associação de Reabilitação da Criança 
Deficiente. 

10.381.764/0001-28 Indeferida
4 

                                                           
1 Inscrição indeferida por não apresentar os documentos exigidos no art. 5°, §2°, II do Edital das Eleições. 
2 Inscrição indeferida por não apresentar os documentos exigidos no art. 5°, §2°, II do Edital das Eleições. 
3 Inscrição indeferida por não apresentar os documentos exigidos no art. 5°, §2°, II do Edital das Eleições. 
4 Inscrição indeferida por não apresentar os documentos exigidos no art. 5°, §2°, II do Edital das Eleições. 
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Nos termos do art. 2º, §2º, do Edital de Eleições a apresentação de RECURSOS quanto ao 
indeferimento da inscrição deverá ser realizada impreterivelmente no dia 23/10/2020 (sexta-feira), 
através do preenchimento do formulário de recursos, disponível no site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
 

São José do Rio Preto, 22 de outubro de 2020. 
 
 

 
Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  
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Nos termos do art. 2º, §2º, do Edital de Eleições a apresentação de RECURSOS quanto ao 
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São José do Rio Preto, 22 de outubro de 2020. 
 
 

 
Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  
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AQUECIMENTO

E já que faz assunto: o aquecimento do mercado imobiliário 
bateu na porta do condomínio Enseada Azul, em Fronteira, onde 
terrenos e residências triplicaram seus preços. Só nos últimos 
meses foram negociados quase R$ 5 milhões em compra e venda 
de casas e terrenos.

ANIVERSÁRIOS 

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23, sexta-
feira: Dia da Aviação e do Aviador, Dia das Nações Unidas, 
Dia Mundial do Desenvolvimento, Christina Stankovic Rudge 
Leite, Paulo Roberto Bizagio, Pelé (80 anos), Bibba Hirsch. 
24, sábado: Maria Dulce Bellato, Maria Lúcia Berto Daher, 
Arsonval Xavier Prates, Ney Santos da Silva Ramos, Odilon 
Elias Ismael, Carla Camuratti, Rosamaria Murtinho, Ziraldo, 
José Ricardo V Bertazzo. 25, domingo: Dia do Dentista, Dia 
do Sapateiro,1825- nasceu em Viena, na Áustria, o compositor 
Johann Strauss emblemático por suas valsas, como Danúbio 
Azul.Morreu em 1899 em Viena aos 74 anos. 1838 – nasceu 
em Paris, o compositor, principalmente de óperas, Georges 
Bizet. Morreu em Bougival, na França em 1875 aos 37 anos; 
nasceu em 1881 em Málaga, na Espanha, o pintor Pablo 
Picasso, que morreu em Mougins, na França em 1973, aos 92 
anos Waldemar (Deco) Verdi Júnior, Barbara Jalles Guimarães 
Maia, Célia Vetorasso Fauaz, Marcinho Silveira, Maria de 
Fátima Faria Bifano,Maria Ondina Fonseca Moreira, Narcisa 
Tamborindeguy, Osório Mantovani Júnior, Roberto Menescal, 
Marcio Costantino Mimessi. 26, segunda-feira: Cristiano 
David Nasser, Lorice Abinagem Masieiro, Luís Fernando 
Veríssimo, Luiza Helena Demian, Marília dos Santos de Lima 
Junqueira Franco, Carlos Eduardo (Dado) Raduan Andreoli. Em 
1976, morreu no Rio, o pintor modernista Emiliano Augusto 
Cavalcanti de Albuquerque Melo, o Di Cavalcanti aos 79 anos. 
27, terça-feira: Marisa Borsato, Humberto Martins Scandiuzzi, 
Lygia Ieda Pereira Cherubini, Mariana Pascoalão, Maurício de 
Souza, cineasta Roberto Benigni, Ivan Bedone, ex-presidente 
Luís Inácio Lula  da Silva. 

ELEIÇÕES

Essas as novas regras das 
eleições 2020, dia 15 de 
novembro. Você já está ciente? 
Veja: de 7 às 10 horas - pessoas 
excepcionalmente maiores de 
60 anos. De 10 às 17 - público 
normal. O mesário não poderá 
pegar seus documentos. Você 
deverá mostrá-los. A caneta 
para assinatura não poderá 
ser compartilhada. Não se 
esqueça de levar no dia da 
eleição 1- caneta; 2-máscara 
(Uso obrigatório). 3-identidade. 
4-título de eleitor.

* 

     Dia 10 de novembro 
a Cachaça Dom Táparo 
inaugura um empório no 
Mercado Municipal de São 
Paulo. 

    O bar e restaurante da 
Enseada Azul vai ganhar um 
novo projeto, assinado pelo 
arquiteto Fernando Roma.

    Aliás, é de Fernando 
Roma, o projeto da casa 
de Pedrinho Milian, 
da Pedrinho Pesca, na 
Enseada Azul.

    O jogador Luan, do 
Corinthians, comprou casa 
no Quinta do Golfe.

    As campanhas 
dos vereadores Jorge 
Menezes e Paulo 
Paulera, que pleiteiam 
a reeleição,segundo se 
comenta,são as mais 
suntuosas, entre os demais 
candidatos.

     Uma correção na nota 
da Truss, publicada nesta 
coluna na edição anterior. 
O terreno onde está sendo 
construída a nova indústria, 
tem área de 75 mil m2, e 
não de 10 mil m2.

    Neto Célico está 
participando de um 
campeonato de golfe no 
Guarujá.

     Reinaldo Lobanco será 
o anfitrião do penúltimo 
encontro de seu consórcio, 
recebendo para um jantar 
dia 12 de novembro.

* 

* 

* 

* 

Mesmo os donos de olhos desavisados, haverão de perceber 
em Pietra Rodrigues Moço, essa beleza cândida sedutora. 

Ela é filha de Walter Rodrigues Moço e de Fernanda Guarnieri 
Rodrigues Moço. E é neta da empresária Rose Guarnieri

PAPAI NOEL

Os shopping centers estão com um problemão para equacionar: 
como fazer a festa para a tradicional chegada do Papai Noel ao 
mesmo tempo evitar aglomerações. O jeito poderá ser virtual, 
recorrendo a plataformas digitais, com mensagens do bom velhinho, 
sem participação presencial das crianças.

São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de outubro de 2020

PRÊMIO DE POESIA I

Foram selecionados 12 brasileiros no Prêmio Mundial de Poesia 
Nósside 2020, promovido pelo Governo Italiano. São 75 prêmios 
e láureas e o primeiro lugar dá direito a 1,5 mil euros. Já tivemos 
um primeiro lugar em nossa cidade. 

A FESTA DOS PESCADORES

Reinaldo Lobanco bateu o martelo e a edição deste ano da Festa 
dos Pescadores da Confraria da Pesca, uma festa only for men 
que acontece todos os anos na Enseada Azul, será de 26 a 29 
de novembro. Alguns integrantes do grupo, abrem suas casas 
para recepcionar os amigos e oferecem almoços ou jantares, 
generosos em comida, bebida e cantoria.

* 

* 

PRÊMIO DE POESIA II

Para este ano, a “Menção Extraordinária” foi para a belíssima 
poesia “ Fome” de Ângelo Soares Neto, psiquiatra e acadêmico 
da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura. E também 
uma menção, para Gilsa Da Rocha Magri – (Votuporanga e Rio 
Preto). A secretária do Prêmio Nósside, para o Brasil é a rio-
pretense Rosalie Gallo, ex-presidente da ARLEC.

A-10

NOVA MINA DE OURO  

Desde 2014, com a Lava-
Ja to ,  o  B ras i l  v i r ou  o 
paraíso dos criminalistas. 
Ganharam rios de dinheiro 
defendendo os encrencados 
dos petrolões da vida. Agora, 
em tempos de coronavírus e 
da violenta crise econômica, 
f o r a m  d e s t r o n a d o s . 
Começou o reinado dos 
advogados especializados 
em recuperação judicial 
de  empresas  a fe tadas 
pelos planos sanitários do 
coronavirus. 

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

A bonita e elegante arquiteta 
Bárbara Jalles  Guimarães 

Maia esposa de Rafael Maia, 
ganha idade nova no 

domingo, dia 25. Da coluna, 
os cumprimentos.

* 

AOS POUCOS 

A Diretoria João Theodoro já 
liberou o funcionamento das 
piscinas do Harmonia Tênis 
Clube, observando o protocolo de 
distanciamento obrigatório de 2 
metros entre as pessoas. Também 
está liberado o funcionamento 
da sauna, com a permissão 
de presença de 2 pessoas por 
vez, mediante agendamento de 
horário na Secretaria do Clube 
(8 às 17 horas). 

Quer mais nitidez
e qualidade sonora?

AMAZE, O NOVO APARELHO
AUDITIVO DA AUDIBEL.

ASSISTA AO VÍDEO
E CONHEÇA MAIS.

Quando o assunto é aparelho auditivo, não há 
nada que se compare ao AMAZE. Uma solução 
confortável, intuitiva e recarregável, que oferece 
sons muito mais nítidos e imersivos, além de ser 
compatível com os sistemas Android, IOS
e diversos eletrônicos.

R. Independência, 3.742
Santa Cruz - São José do Rio Preto / SP
Telefone: (17) 3211-2650
WhatsApp: (17) 99274-7408


