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Notas falsas 
encontradas com 
dupla que aplicava 
golpe no comércio 
de Rio Preto
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PROTESTO Bancários protestam contra demissões no setor privado; ontem eles percorreram 
agências de Rio Preto com faixas alegando mais de 50 demissões na pandemia.    Pág.A2

Pesquisa duvidosa 
para forçar 

segundo turno 
agita bastidores

Rio Preto 
terá voo 

direto para 
o Nordeste

COMEÇA EM DEZEMBRO

Salas de aula poderão ter apenas 20% da capacidade

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Poupatempo 
amplia 

serviços 
digitais

A Azul Viagens, operadora 
de turismo, anunciou nesta 
quinta-feira (29) que ofertará 
12 voos diretos, por semana, 
de São José do Rio Preto para 
o Nordeste do país durante a 
alta temporada de verão. As 
operações serão cumpridas 
entre dezembro deste ano 

e fevereiro de 2021 em voos 
realizados com as aeronaves 
modelo Airbus A320neo, com 
capacidade para 174 passa-
geiros. Segundo a empresa, 
a proposta é após o verão dar 
continuidade ao serviço ofer-
tando as linhas com voos de 
carreira.                         Pág.A2

Ensino 
fundamental 

volta com 20% 
das salas

Com isso as aulas presen-
ciais do Ensino Fundamental 
2 que englobam alunos do 6º 
ao 9º ano estão autorizadas 
a voltar de forma opcional a 
partir do próximo dia 3 de no-
vembro.  Na nova deliberação 
foi acrescentada a liberação 
do Fundamental 2 e a sua 
capacidade que será de 20% 
neste primeiro momento.

                         Pág.A3

 134,5 mil 
veículos devem 
circular na BR 

no feriado
A Concessionária que ad-

ministra o trecho da BR-153 
no trecho paulista, que passa 
pela região de Rio Preto, esti-
ma que 134.500 mil veículos 
passem pela rodovia durante 
o feriado prolongado de Fina-
dos de sexta-feira (30) até à 
segunda-feira (2). Segundo a 
Triunfo, motoristas devem ficar 
atentos a possíveis trechos 
com restrição de tráfego.   
   Pág.A2

Eleição terá 3,4mil 
mesários este ano

Em uma seção eleitoral, 
o mesário é o trabalhador 
essencial para garantir o su-
cesso de uma eleição. Ele 
recebe pessoas de origens e 
culturas diferentes para votar, 
orienta os cidadãos e dirige os 

trabalhos de votação. Em Rio 
Preto serão 3.476 pessoas que 
atuarão como mesários na elei-
ção deste ano dos quais 1.452 
estarão na Zona Eleitoral (ZE) 
267, 1.080 na ZE 268 e 944 
na ZE 125.                 Pág.A3

BR 153 deve receber 134,5 mil veículos neste feriado

Saúde registra 6 mil 
casos de dengue

Pág. A5

Empresário 
bate Jaguar e 

foge a pé
Um empresário de 39 anos 

perdeu o controle da direção 
de seu Jaguar, bateu em um 
barranco na rodovia Washing-
ton Luis (SP-310), em Rio Pre-
to, e abandonou o veículo no 
local.                          Pág.A4

Dupla flagrada 
com R$ 1 mil 

em notas falsas
Um rapaz de 22 anos e um 

adolescente de 17 anos foram 
flagrados com R$ 1 mil em 
notas falsas nesta quarta-feira 
(28) por policias da Dig (Dele-
gacia de Investigações Gerais) 
da Deic.                  Pág.A4
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Rio Preto terá voos diretos para 
Nordeste na alta temporada de verão

A Azul Viagens, opera-
dora de turismo, anunciou 
nesta quinta-feira (29) que 
ofertará 12 voos diretos, 
por semana, de São José 
do Rio Preto para o Nor-
deste do país durante a 
alta temporada de verão. As 
operações serão cumpridas 
entre dezembro deste ano 
e fevereiro de 2021 em 
voos realizados com as 
aeronaves modelo Airbus 
A320neo, com capacidade 
para 174 clientes. 

Partindo de São José 
do Rio Preto, o cliente que 
adquirir um pacote poderá 
voar para Porto Seguro, 
Maceió e Recife. Todas as 
operações extras vão seguir 
os novos protocolos de hi-
giene e segurança adotados 
pela companhia.

“Temos como foco aten-
der cidades menores, como 
as do interior de São Paulo, 
com voos diretos e dedi-
cados para o Nordeste do 

país. Com esse movimento, 
nossa operadora reforça a 
importância do cliente des-
sas cidades para nosso ne-
gócio e, ao mesmo tempo, 
estimula a demanda nessas 
regiões com o aumento da 
oferta de operações e des-
tinos de lazer”, comentou 
Daniel Bicudo, diretor da 
Azul Viagens.

Para garantir as condi-
ções especiais do aéreo é 
necessário que a reserva 
seja feita incluindo a hos-
pedagem, para caracterizar 
o pacote de viagens. O 
passageiro também tem a 
opção de incluir translado, 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

passeios e ingressos das 
atrações. Mas a empresa 
informou que é possível 
adquirir apenas passagens 
sem a compra de pacotes. 
E que após a alta temporada 
a proposta é transformar a 
oferta em voos de carreira, 
mantendo o serviço.

E m outubro, a operadora 
de turismo da Azul atingiu 
75% do patamar de ven-
das em relação ao mesmo 
período do ano passado e 
a expectativa da empresa 
é de que até o fim do ano 
retome a receita alcance 
os mesmos percentuais de 
2019.

AIRBUS 320

Com esse movimento, nossa operadora 
reforça a importância do cliente dessas 

cidades para nosso negócio e, ao mesmo 
tempo, estimula a demanda nessas 
regiões com o aumento da oferta de 

operações e destinos de lazer

Aeroporto de Rio Preto terá voos diretos para Nordeste na alta temporada

Divulgação

NA RUA Bancários protestam contra 
demissões no setor privado

Um grupo com dez ban-
cários realizou uma mani-
festação na manhã desta 
quinta-feira (29) contra as 
demissões que ocorreram 
nos bancos privados duran-
te a pandemia. Durante o 
protesto, o grupo percorreu 
as principais agências do 
Santander, Bradesco e Itaú 
no centro de Rio Preto com 
cartazes e fantasias do filme 
“Pânico”.

De acordo com o vice-
-presidente regional do sin-
dicato dos bancários de Rio 
Preto, Hilário Ruiz, já houve 
aproximadamente 50 de-
missões no município desde 
o início da pandemia. “Essa 
manifestação está ocorrendo 

em nível nacional. Os bancos 
romperam um compromisso 
assumido com o sindicato 
de não demitir durante esse 
período. Só em Rio Preto, 
duas agências do Bradesco 
fecharam. O objetivo é ten-
tar sensibilizar os bancos e 
que essas demissões sejam 
suspensas”, afirmou.

Ainda segundo o sindica-
to, os lucros se mantiveram 
no primeiro semestre do 
ano: o Itaú com R$ 8,117 
bilhões , Bradesco com R$ 
7,626 bilhões e Santander 
R$ 5,989 bilhões. “Além 
de deixar diversos funcioná-
rios desempregados, esses 
desligamentos podem tam-
bém resultar em uma piora 
no relacionamento com os 
clientes”, comentou Ruiz.

A reportagem procurou 
os bancos citados. O Itaú 
enviou a seguinte nota: “O 
Itaú Unibanco retomou em 
setembro alguns processos 
internos que estavam sus-
pensos na área de pessoas 
desde março, em razão da 
pandemia de Covid-19. Entre 
esses processos, estão con-
tratações e demissões. São 
movimentações, portanto, 
que fazem parte da retomada 
da rotina normal do banco”. 
O Banco ainda ressaltou que 
possui duas mil vagas no país 
que deverão ser preenchidas 
entre e o próximo ano.

O Bradesco comunicou 
que não vai se manifestar 
sobre o assunto. Já o San-
tander não enviou nenhum 
retorno.

Vinicius LIMA

Divulgação

ESTRADAS OPORTUNIDADE
Balcão de emprego fecha 
semana com 531 vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto está oferecendo 
531 vagas de trabalho nesta 
quinta-feira (29). Entre as prin-
cipais delas estão: vendedor 
(37), repositor (29), auxiliar 
de limpeza (23), operador de 
caixa (22), empacotador (20), 
atendente (16),  açougueiro 
(8), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio para quem busca o 
primeiro emprego. As princi-
pais são: criação em agência 
de marketing (3), produção 
industrial (2), administração 
(2), engenharia (1), mecânico 
(1), arquitetura e urbanismo 
(1), mecatrônica (1) e recep-
ção (1).

Os interessados podem 
se cadastrar por meio do 
site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos. Por ele, os 
trabalhadores podem enviar 
currículos e se candidatar às 
vagas, assim como os con-
tratantes podem anunciar as 
oportunidades.

Vinicius LIMA

BR 153 deve receber 134 mil veículos 
no feriado prolongado

A Concessionária que ad-
ministra o trecho da BR-153 
sentido São Paulo, estima que 
134.500 mil veículos passem 
pela rodovia durante o feriado 
prolongado de Finados de 
sexta-feira (30) até à segun-
da-feira (02).

O Centro de Controle de 
Operações (CCO) estima que 
será o maior tráfego na saída 
para o feriado, na sexta-feira 
(30) com 40.500 mil veícu-
los. No retorno, segunda-fei-
ra (02), a expectativa é de 
33.700 veículos.

A BR-153/SP irá contar 
com restrições de tráfego e 
de obras para não prejudicar 
a circulação de veículos no 
feriado.

VEJA MAIS

Dia 30 de outubro: restrição 
de obras até as 14h e restrição 
de tráfego das 16h as 22h.

Dia 31 de outubro: sem res-
trição de obras. A restrição de 
tráfego será das 06h às 12h.

Dia 01 de novembro: Não 
haverá restrição de obras e 
nem de tráfego.

Dia 02 de novembro: sem 
restrição de obras. A restrição 
de tráfego será das 16h às 
22h.

Dia 03 de novembro: restri-
ção de obras até as 12h. Não 
haverá restrição de tráfego.

Janaína PEREIRA Divulgação

Bancários fazem protesto contra demissões de bancos privados

Divulgação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
30 de outubro de 2020

Sondagem duvidosa
Como em todo processo eleitoral acontece picaretagem, 

também não poderia faltar na atual disputa pelo cargo de pre-
feito. Já foram realizadas pesquisas sérias registradas na Justiça 
Eleitoral, inclusive uma do jornal DHoje/FLS Pesquisa, que nas 
últimas eleições os acertos foram de 100%. Agora, pesquisa de 
procedência duvidosa veicula no Facebook e nos aplicativos com 
o intuito de induzir o eleitor a alterar a sua intenção de voto. 
Não precisa ser especialista no assunto para perceber que a 
sondagem, que agitou o meio político ontem, foi montada de 
acordo com o gosto do freguês. Pesquisas sérias apontam que 
não haveria segundo turno se as eleições fossem hoje. A sonda-
gem, com dados frágeis, tem o objetivo de prorrogar o processo. 
“É o desejo deles”, diz o emedebista Jair Moretti (foto). Como 
diz expressão popular: os semelhantes se atraem e os picaretas 
também, portanto, o MPE deferia investigar para esclarecer a 
essência dos fatos.

Só registrar
Mesmo se a pesquisa 

estiver registrada não signi-
fica que os dados divulgados 
estão corretos. Um expert 
em pesquisa disse que exis-
tem mal-intencionados que 
nem faz o levantamento de 
campo como determina a 
estatística, ciência que se 
dedica a análise de dados. 
Colocam os números de 
acordo com o desejo do 
contratante e aí é só tabular 
que o primeiro cai 10 pontos 
e os que estão comendo po-
eira avança como se fosse 
mágica. Parece que esse 
tipo de malfeito é inofensivo, 
mas não é, influencia eleito-
res desinformados.

Bigorna
É inegável que a equipe formada pelo presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) no começo do seu governo era de alto nível. 
Entre os escolhidos estava o general Otávio do Rêgo Barros, 
como porta-voz do Planalto. Mas devido interferência de forças 
‘ocultas’, aos poucos, a equipe foi sendo desmantelada e, por 
incrível que pareça, só os bons foram defenestrados. Barros 
Rêgo foi junto, mas não ficou calado como alguns ‘estrelados’ 
que continuam no governo, publicou artigo com título: “Poder 
inebria e corrompe”. Não citou nome, mas o foco é o presiden-
te. Pelo histórico envolvendo outros ministros, percebe-se que 
a ciumeira é a essência do governo de plantão. Quando um 
colaborador começa a se destacar, a bigorna entra em ação e o 
importante é manter apenas a ‘figura do rei’. Os colaboradores 
pebas, exemplo do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), 
permanecem intocáveis…

Infundados
Falando sobre as elei-

ções para prefeito nesta 
reta final da campanha, 
o presidente do Patriota, 
Ulisses Ramalho, diz que 
está dentro de um padrão 
bom, porém, admitiu que 
quem está na rabeira faz 
ataques infundados para 
crescer nas pesquisas. “O 
prefeito Edinho tem o que 
mostrar, por ter feito uma 
ótima administração”, en-
fatiza. Sobre os candidatos 
a vereador pelo Patriota, 
revelou que o partido deu 
condições e planejamento 
aos postulantes, com meta 
de atingir votação para fazer 
três cadeiras no Legislativo.

Cansativa
Paulo Pauléra (PP), que 

tenta a reeleição, disse que 
a atual campanha está can-
sativa porque tem de seguir 
o protocolo de segurança 
para evitar a propagação 
do vírus. Por causa da pan-
demia, portanto, disse que 
a jornada para divulgar a 
campanha é longa, começa 
às 7h da manhã e só termina 
lá pelas 21h. “Não dá para 
ficar nas feiras entregando 
santinhos, mas fazendo vi-
sitas sem entrar nas casas 
para não constranger as 
pessoas”, pontuou. Real-
mente fica difícil, porque 
aglomeração sempre foi a 
essência das campanhas.

Quirelas
O candidato a prefeito 

Rogério Vinicius (DC) até 
agora não recebeu nenhum 
centavo da Executiva Nacio-
nal do partido para bancar a 
sua campanha eleitoral. Na 
conta registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que 
apontam as receitas e des-
pesas, só tem R$ 4.981,53 
de doações feitas por cor-
religionários e do próprio 
candidato. Será que o expo-
ente morubixaba José Maria 
Eymael, presidente nacional 
do Democracia Cristã, se 
esqueceu de mandar umas 
quirelas para o candidato 
rio-pretense investir na sua 
campanha?

Bala de prata
O secretário Jair Moret-

ti (Governo) que contraiu 
covid-19 não voltou ao tra-
balho ontem como estava 
previsto. Apesar disso, o 
secretário informou que está 
bem de saúde e a previsão é 
que retome suas atividades 
na Prefeitura, na próxima 
terça-feira. Indagado se 
tomou cloroquina para com-
bater o temido coronavírus, 
disse que o medicamento 
não consta no protocolo 
de combate à doença. “Eu 
tomei ivermectina”, diz, que 
é usado para piolho e sar-
na, tida como a nova bala 
de prata na prevenção e no 
tratamento da covid-19. 

Zerada
A Executiva Nacional do 

PSL ainda não enviou recur-
so do fundo eleitoral para o 
candidato a prefeito Marco 
Casale investir na campa-
nha. Apesar disso, o Casale 
está tocando a sua campa-
nha, produzindo o programa 
veiculado no horário gratuito 
na televisão e também se 
utiliza da rede social para 
divulgar as suas propostas de 
governo. A conta do candi-
dato, portanto, está zerada, 
inclusive, não tem nenhuma 
despesa registrada na conta 
do TSE. Assessoria do can-
didato diz que ainda não 
tem previsão sobre o envio 
do recurso.

Eleição terá 3,4 mil mesários 
atuando em Rio Preto

Em uma seção eleitoral, o 
mesário é o trabalhador es-
sencial para garantir o sucesso 
de uma eleição. Ele recebe 
pessoas de origens e culturas 
diferentes para votar, orienta os 
cidadãos e dirige os trabalhos 
de votação.

Em Rio Preto serão 3.476 
pessoas que atuarão como 
mesários na eleição deste ano 
dos quais 1.452 estarão na 
Zona Eleitoral (ZE) 267, 1.080 
na ZE 268 e 944 na ZE 125.

Segundo Régis Gaide Pis-
tori, chefe do Cartório Eleitoral 
268, serão quatro mesários por 
cada seção eleitoral, Rio Preto 
tem um total de 869 seções 
eleitorais, sendo 363 seções na 
ZE 267, 270 seções na 268ª 
ZE e 236 na 125ª ZE.

Pistori salienta que existem 
também trabalhando no dia 
os colaboradores que ajudam 
na logística para dar apoio aos 
mesários, para o transporte das 
urnas e dos pen drives que tem 
que ser levados para os Cartó-
rios Eleitorais para que os votos 
possam ser transmitidos para 
o TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo). Serão 
aproximadamente 500 pesso-
as que atuaram neste apoio, 
segundo Pistori.

Treinamento – os mesá-
rios que foram convocados e 
voluntários estão passando 
por um treinamento constante 

de forma online por meio do 
aplicativo “Mesário” da Justiça 
Eleitoral, eles estão passando 
pelo treinamento desde o dia 
1º de setembro e seguem até 
a véspera da eleição no dia 14 
de novembro.

Segundo o chefe do Cartó-
rio todas as orientações estão 
sendo dadas por e-mail e foram 
criados grupos por meio do apli-
cativo Whatsapp para conversar 
com os mesários. O objeto é 
deixá-los atualizados sobre 
novidades e orientações sobre 
as eleições e o dia da votação.

“A gente espera que estas 
informações sejam suficientes 
para que a gente consiga de 
fato treiná-los, pois tem muita 
gente nova. E também a Justiça 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

90 OPÇÕES

Poupatempo vai ampliar serviços digitais

O Poupatempo, por meio 
da Prodesp, empresa de 
tecnologia do Estado de São 
Paulo, ampliou a oferta de 
serviços digitais. Agora, o 
cidadão consegue ter aces-
so a mais de 90 opções 
disponíveis no portal (www.
poupatempo.sp.gov.br), nos 
totens de autoatendimento 
e aplicativo Poupatempo 
Digital. Entre as novidades 
estão mudança ou adição 
de categoria, CNH (primeira 
habilitação) e liberação de 
veículos.

“Hoje, o portal e aplicativo 
do Poupatempo oferecem 
atendimento online, com a 
mesma qualidade e eficiên-
cia do presencial, ainda com 
capacidade reduzida devido 
a pandemia do coronavírus”, 
explicou Murilo Macedo, di-
retor de Serviços ao Cidadão 
do Poupatempo.

Os demais serviços aten-
didos pelo Poupatempo de 
forma remota não são reali-
zados nas unidades físicas, 
como segunda via e renovação 
da Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH), licenciamen-
to, transferência, e venda e 
registro de veículos.  Além 
disso, o Programa também 
disponibiliza em seus canais 
digitais as opções para IPVA, 
Atestado de Antecedentes 
Criminais, Seguro Desempre-
go, Carteira de Trabalho, Nota 
Fiscal Paulista, entre outros. 
A medida garante as vagas no 
atendimento presencial para 
os serviços que são obrigató-
rios a confirmação biométrica, 
como RG e primeira CNH no 
caso de RG emitido com mais 
de oito anos.

Mudança ou adição de 
categoria – O serviço de 
mudança de categoria é des-
tinado ao motorista habilitado 

Da REDAÇÃO

Ensino Fundamental 2  volta dia 3 com 
20% da capacidade nas salas de aula

O Comitê Gestor de Enfrenta-
mento do Coronavírus publicou 
nova deliberação a de número 
11 nesta sexta-feira (30) no 
Diário Oficial (Jornal DHoje) no 
qual altera o item 8 da delibe-
ração nº 4.

Com isso as aulas presen-
ciais do Ensino Fundamental 2 
que engloba alunos do 6º ao 9º 
ano estão autorizadas a voltar de 
forma opcional a partir do próxi-
mo dia 3 de novembro.  Na nova 
deliberação foi acrescentada a 
liberação do Fundamental 2 e 
a sua capacidade que será de 
20% neste primeiro momento.

No que diz respeito a Educa-
ção Infantil e Fundamental I (1º 
ao 5º ano) as aulas presenciais 
continuam suspensas e são 
permitidas apenas atividades 
com ensino à distancia ou de 
acolhimento e aulas de reforço 
opcionais, ambas apenas para 
atendimento individual.

Sérgio SAMPAIO
Sérgio SAMPAIO

EM RIO PRETO

ESTE ANO

Salas de aula poderão ter apenas 20% da capacidade

Eleitoral está preocupada com 
esse pessoal novato”, salientou 
o chefe do Cartório 268.

Segurança Covid – vários 
cuidados serão tomados para 
proteger os mesários e os elei-
tores no dia da votação no que 
diz respeito a proliferação da 
Covid-19. Cada seção eleitoral 
receberá quatro frascos de álco-
ol em gel contendo entre 400 e 
500 ml e cada um dos mesários 
receberá um frasco pequeno 
e individual para cada um dos 
mesários, além de máscaras 
descartável e um protetor facial 
(face shield).

Um vidro de álcool em gel 
será colocado na entrada da 
seção para ser utilizado pelo 

na categoria B (ou C ou D) que 
deseja conduzir veículos que 
exijam habilitação específica 
(categorias C, D ou E). Após 
a mudança, a CNH exibirá a 
nova categoria de veículo que 
o motorista pode dirigir.

Já adição de categoria é 
para o motorista habilitado na 
categoria A que deseja condu-
zir automóvel (categoria B); ou 
motorista habilitado nas cate-
gorias B, C, D ou E que deseja 
conduzir moto (categoria A). 
Após a adição, a CNH exibirá 
as duas categorias de veículo 

Eleição terá mais de 3,4 mil mesários em Rio Preto

eleitoral na entrada e saída 
do local de votação, além do 
distanciamento na fila de 1,5 
m entre uma pessoa e outro.

Sem contato – o eleitor 
não terá contato direto com os 
mesários como era de costume 
para a entrega dos documentos 
para conferencia, nesta eleição 
as pessoas apenas terão que 
mostrar eles mesmos o docu-
mento com foto: RG ou CNH 
para o mesário que vai verificar 
e achar o nome na lista de 
presença. O eleitor se possível 
deve levar caneta própria para 
assinar e depois da verificação 
poderá ir a urna votar. As mãos 
devem ser higienizadas na entra 
e na saída do local.

Divulgação

que o motorista pode dirigir.
CNH (Primeira Habili-

tação) – documento que o 
órgão estadual de trânsito dá 
aos candidatos aprovados nas 
categorias A (motocicleta e ve-
ículos similares), B (automóvel 
e veículos semelhantes), ou A 
e B, pelo período de um ano.

Liberação de veículos – 
Serviço para a liberação do 
veículo apreendido pelo come-
timento de infração de trânsito 
durante ações de fiscalização 
que já pode ser realizado re-
motamente.

Cláudio LAHOS
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Policia flagra dupla aplicando golpe 
com R$ 1 mil em notas falsas

Um rapaz de 22 anos e um 
adolescente de 17 anos foram 
flagrados com R$ 1 mil em 
notas falsas nesta quarta-feira 
(28) por policias da Dig (Dele-
gacia de Investigações Gerais) 
da Deic (Divisão Especializada 
de Investigações Criminais), de 
Rio Preto.

Os policias estavam em um 
posto de combustível na ave-
nida Ernani Pires Domingues, 
zona norte da cidade, quando 
um frentista informou  que um 
jovem estava com dez notas 
de R$ 10 aparentemente fal-
sas, solicitando ao funcionário 

que trocasse por uma nota de 
R$100.

O jovem foi abordado e, 
em seguida, os policiais foram 
até o carro dele, onde estava 
o adolescente. Em revista no 
carro foram localizaram várias 
notas, aparentemente, falsas. O 
adolescente disse aos policiais 
que adquiriu as notas de um ter-
ceiro e em companhia do rapaz 
estava passando em comércios 
da cidade.

Os dois foram encaminhados 
à Deic, onde foram ouvidos e 
liberados. Eles responderão em 
liberdade pelo crime de moeda 
falsa. As cédulas serão encami-
nhadas à perícia que analisará 
formalmente a falsificação.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br
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Empresário bate carro de 
luxo em rodovia e foge a pé

Um empresário de 39 anos 
perdeu o controle da direção de 
seu Jaguar, bateu em um bar-
ranco na rodovia Washington 
Luis (SP-310), em Rio Preto, e 
abandonou o veículo no local. 
Testemunhas disseram que ele 
fugiu correndo. O motorista ad-
mitiu ter ingerido bebida alcoó-
lica e fez o teste do bafômetro, 
que apontou 0,48 miligramas 
por litro de ar expelido.

Embora o Código de Trânsito 
prevê prisão para o condutor 
que tiver índice de álcool supe-
rior a 0,33 miligramas por litro 
de ar expelido, o empresário 
responderá por crime de trân-
sito em liberdade. Isso porque, 
ele aceitou fazer o exame de 
sangue para contraprova.

Segundo informações do 
boletim de ocorrências, o aci-
dente aconteceu no quilômetro 

437, por volta da meia noite. 
No interior do veículo, os poli-
ciais militares encontraram um 
contrato de venda e compra do 
Jaguar. A partir do endereço do 
comprador foram até o endereço 
indicado. Lá, o pai do motorista 
confirmou que o carro pertencia 
a seu filho e informou o ende-
reço dele.

Os policias seguiram para a 
casa do empresário, porém, ele 
não foi encontrado. O advogado 
dele acompanhou o registro 
do boletim de ocorrência e in-
formou que seu cliente estava 
indo para o Hospital Austa. À 
PM o empresário admitiu ter 
bebido, aceitou fazer o teste do 
bafômetro e também a coleta 
de sangue para a contraprova 
do teste do etilômetro.

Registrado como embria-
guez ao volante, fuga do local 
de acidente e choque, o caso 
será investigado pelo 5° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

NO COMÉRCIO

NA SP 310 RIO PRETO

MAIS UM 

Comerciante reage a assalto 
e dá cinco tiros em bandidos

Um empresário de 31 anos 
reagiu a um assalto no final da 
noite desta quarta-feira (28), no 
Jardim Mugnaini, em Rio Preto. 
A vítima efetuou cinco tiros, mas 
ninguém foi atingido. Os ban-
didos fugiram, mas acabaram 
presos pela Polícia Militar.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o empresário acompanhado 
da mulher, de 29 anos, estava 
fazendo a mudança do estabele-
cimento comercial, um depósito 
de gás, quando dois criminosos 
armados invadiram o local e 
anunciaram o assalto. A vítima 
reagiu e fez cinco disparos de 

uma pistola .380 contra os as-
saltantes, que fugiram.

A Polícia Militar foi acionada 
e localizou a dupla suspeita, 
jovens de 18 e 22 anos, na rua 
Pedro Castagnoli, no bairro Vale 
do Sol. Os policiais os viram 
correndo e, em determinado 
momento, o mais velho jogou 
algo em um terreno baldio. Ao 
ser detidos, o mais novo confes-
sou o roubo. A arma usada no 
crime, um revólver calibre 32, foi 
localizada pela PM e apreendida.

O empresário entregou sua 
arma à Polícia Militar. Os sus-
peitos foram encaminhados 
à Central de Flagrantes, onde 
foram presos, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

Notas falsas 
apreendidas com 
a dupla, que 
confessou o crime

DAVI MOREIRA FIAMENGHI, faleceu aos 
30 anos de idade, natural de São José do Rio 
Preto/SP. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
29/10/2020, às 09:00, saindo seu féretro 
direto para o cemitério São João Batista.

ANTONIA ZANIN LUCCHESE, faleceu 
aos 94 anos de idade, natura de Mirassol/
SP. Era viúvo do Sr. Sylvio Lucchese e deixa 
os filhos Sônia, Célia Aparecida, Selma 
Aparecida e Lucimara. Foi sepultado no dia 
29/10/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório municipal de Fernandópolis para 
o cemitério de Fernandópolis.

ADVALDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 
faleceu aos 65 anos de idade, natural de 
Palmas de Monte Alto/BA. Era casado com 
a Sra. Maria Aparecida Alves Magalhães  e 
deixa os fi lhos Lucas e Ricardo. Foi sepul-
tado no dia 29/10/2020, às 15:00, saindo 
seu féretro da Capela do Prever de Monte 
Aprazível para o cemitério Monte Aprazível.

ROSA MARIA RAGONEZZI, faleceu aos 
66 anos de idade, natura de São Paulo/SP. 
Era solteira. Foi sepultada no dia 29/10/2020, 
às 10:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério de Bady Bassitt.

  FALECIMENTOS
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ERRO DUPLO

Homem baleado na 
cabeça morre no HB

Morador de Mirassol, Al-
bert Jorge Maciel, de 35 anos, 
morreu nesta quarta-feira 
(28), após dar entrada no 
Hospital de Base, de Rio Pre-
to. O homem, conhecido com 
Jorjão, foi alvejado por disparo 
de arma de fogo e também 
ferido por arma branca.

De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, Albert 
se envolveu em uma briga 
e foi baleado na região da 
cabeça e na barriga. O RG do 
suspeito de cometer o homi-
cídio foi encontrado ao lado 
do corpo da vítima. Ele está 

foragido.
O delegado de Mirassol 

Mauro Truzzi está à frente da 
investigação.

Tatiana PIRES

FILMADO
Cinegrafista é flagrado 
furtando supermercado

Um cinegrafista de 41 
anos foi flagrado furtando 
dois cards digitais, na tarde 
desta quarta-feira (28), em 
um supermercado, no Jardim 
América, em Rio Preto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o mo-
nitor do circuito interno de 
vigilância flagrou quando o 
suspeito pegou dois cartões 
pré-pago internacionais, no 
valor de R$ 14,90 cada, e um 
card digital da Google Play, 
de R$ 100, escondendo-os 
embaixo de suas roupas.

O gerente foi informado 

das características do suspeito 
e o abordou já em frente à 
porta do supermercado, após 
ele passar pelos caixas e não 
efetuar o pagamento dos 
produtos. Aos funcionários do 
mercado, o cinegrafista teria 
dito que é usuário de drogas 
e iria trocar os cartões por 
pedras de crack.

A Polícia Militar foi aciona-
da e encaminhou o suspeito 
à Central de Flagrantes, onde 
foi ouvido e liberado pelo de-
legado de plantão. O boletim 
de ocorrência por tentativa 
de furto foi registrado e será 
encaminhado ao 3° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Mulher joga estufa de salgados no chão 
após ser repreendida sem máscara

Uma mulher de 30 anos 
em situação de rua foi detida 
ao danificar uma estufa de 
salgado de uma lanchonete, 
localizada na Vila Imperial, 
em Rio Preto. Ela entrou no 

estabelecimento comercial sem 
máscaras, nesta quarta-feira 
(28), para pedir água. O uso 
da máscara se tornou obriga-
tório como medida para conter 
a transmissão do coronavírus.

A proprietária da lanchonete 
disse à Polícia Militar que ao ver 

que a moradora de rua estava 
sem máscaras pediu para que 
ela saísse do local. A mulher, 
então, se exaltou e jogou a 
estufa de salgados no chão, 
quebrando-a e, em seguida, 
saiu do estabelecimento.

Os policiais localizaram a 

moradora de rua próximo à lan-
chonete, sendo liberada na Cen-
tral de Flagrantes. As fotos do 
equipamento quebrado foram 
anexadas ao registro policial e 
a vítima foi orientada sobre o 
prazo de seis meses para fazer 
a representação criminal.

Tatiana PIRES

MIRASSOL
Traficante é preso com 28 porções de cocaína

Um homem de 45 anos foi 
preso em flagrante por tráfico 
de drogas na noite desta quar-
ta-feira (28), no Jardim Seyon, 
em Rio Preto. Com ele, foram 
apreendidas 28 porções de 
cocaína.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a GCM (Guarda Civil Municipal) 
fazia patrulhamento a procura 
de um suspeito de ter praticado 
roubo. A partir das caracte-
rísticas do ladrão, os guardas 
abordaram uma moto.

O garupa da moto, imediata-
mente, desceu e jogou algo em 
um terreno baldio. Os agentes 
localizaram duas bolsinhas, 
contendo cocaína. O suspeito 

alegou que a droga era para 
consumo próprio e disse que a 
comprou no bairro João Paulo II 
por R$ 200. Além da cocaína, 
com ele foi apreendido R$ 17 
e um dólar.

Já o condutor da moto afir-
mou aos guardas que é moto-

táxi e foi contratado para fazer 
o transporte do homem do João 
Paulo II para a região central da 
cidade. Ele foi até a Central de 
Flagrantes como testemunha.

Já o suspeito foi preso por 
tráfico de drogas e permanece 
à disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

CARRO E MOTO
Motorista embriagada provoca acidente e deixa dois feridos

Dois jovens ficam feridos 
após um acidente na noite 
desta quarta-feira (28), no 
Residencial Gabriela, em Rio 
Preto. Segundo informações 
da Polícia Militar, a motorista, 
uma dona de casa de 53 anos, 

que provocou o acidente estava 
embriagada. 

Quando a PM chegou ao local 
do acidente, populares cercavam 
o carro da dona de casa. Após a 
dispersão dos populares, os po-
liciais indagaram se a motorista 
havia bebido e ela negou. Porém, 
a mulher apresentava perda de 

equilíbrio motor. Ela recusou 
fazer o teste do bafômetro.

Encaminhada à Central de 
Flagrantes, a dona de casa acei-
tou fazer a retirada de sangue 
para averiguação de embriaguez. 
Não há informações, no registro 
policial, se os jovens precisaram 
de atendimento médico. A moto 

foi apreendida devido estar com 
o motor e chassi pinados (supri-
midos).

Registrado como embriaguez 
ao volante, lesão corporal culpo-
sa na direção de veículo automo-
tor e localização e apreensão de 
veículo, o caso será investigado 
pelo 6° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

Divulgação
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Verdades sobre a 
trombofilia que tanto 

apavoram as mulheres  

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Quais os riscos de usar anticoagulante sem necessi-
dade?

Sangramento além do normal. Os casos mais graves podem 
evoluir com acidente vascular cerebral e morte.

Alteração na enzima MTHFR e/ou PAI-1 é normal na 
população?

Sim, a maioria da população tem resultado considerado “al-
terado” para um destes dois exames. E esta “alteração” não traz 
nenhuma consequência para o resultado do tratamento de FIV.

Se a heparina não tem muito sucesso, por que é tão 
indicado usar?

A heparina não melhora em nada a chance do tratamento 
de FIV e não reduz o risco de aborto em quem tem trombofilia 
hereditária. A única situação em que talvez haja algum benefício, 
ainda que controverso, seria para reduzir o risco de aborto em 
quem tem Síndrome do Anticorpo Antifosfolipide (SAF). Base-
ado nisso, houve uma generalização para todas as situações, 
fortemente motivado pela indústria farmacêutica que tem muito 
interesse financeiro no uso de heparina e usa o seu grande poder 
para influenciar médicos e pacientes.

É indicado biópsia embrionária para trombofilias?
Não.

Pessoa heterozigoto para Fator V de Leiden tem indica-
ção de usar heparina?

Não.

Alteração na enzima MTHFR causa síndrome de Down?
Não.

Depois dos 30 anos, a mulher tem mais chance de ter 
trombofilia hereditária?

Não.

Quantas vezes devemos fazer os exames para detecção 
de trombofilias hereditárias?

Não há vantagens em se realizar essa avaliação em pessoas 
querendo ter filhos.

Pessoa com Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAF) 
pode fazer tratamento de FIV?

Sim, o tratamento é feito de forma usual.

Outras perguntas

Existe tratamento complementar que evite ou previna o aborto 
com óvulos próprios ou doados?

Não existe qualquer tratamento que seja comprovadamente 
efetivo para reduzir o risco de abortamento. No melhor dos 
cenários (mulheres com menos de 30 anos ou usando óvulos 
doados), esse risco é de aproximadamente 10%. 

É necessário que útero tenha um tamanho considerado normal 
para dar certo de engravidar? Quando menor que o esperado, 
pode prejudicar a chance de gravidez?

O tamanho do útero não é um fator que prejudica a chance 
de gravidez.

Pólipos atrapalham na implantação do embrião? É aconse-
lhado remover antes de transferir?

É controverso o efeito do pólipo sobre a chance de gravidez. 
Apesar de não ser recomendado a sua remoção antes de trans-
ferência, como é um procedimento fácil e de baixo risco, normal-
mente eles são removidos antes da transferência de embriões.

Baixa qualidade e quantidade de espermatozoides causa 
abortos de repetição?

Não. 

É necessário suspender o uso de isotretinoína (Roacutan) 
para quem pretende congelar óvulos?

Sabe-se que a isotretinoína não deve ser usada durante a 
gravidez pois causa malformações, mas acredita-se que isso se 
deva ao efeito direto da isotretinoína sobre o embrião. Apesar 
de não haver evidência de efeito deletério para quem pretende 
congelar óvulos/embriões, sugere-se não se realizar neste período 
por cautela.

É possível fazer a reativação dos folículos?
Não acreditamos que haja qualquer evidência de benefício. 

E há riscos/custos relacionados aos procedimentos. Trata-se de 
um procedimento completamente experimental e que somente 
deveria ser realizada em pesquisas.

Qual a porcentagem de formação de embrião por óvulo?
É muito variável entre as pessoas. Em geral, bons serviços con-

seguem 1 embrião em estágio de blastocisto a cada 4-5 óvulos.

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

Fumace tem percorrido bairros para combater 
proliferação da dengue

Cláudio LAHOS

EDITAIS 

POLIO E SARAMPO

Rio Preto chega a 6 mil casos
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto divulgou o boletim 
mensal de casos de dengue 
nesta quinta-feira (29). Foram 
56 novos casos confirmados, 
chegando a 6.354 casos no 
ano. Outros 518 casos seguem 
em investigação. A cidade con-
tabiliza quatro óbitos pela doen-
ça em 2020, sendo o último no 
mês de maio. Os bairros mais 
afetados seguem sendo o Esto-
ril (511 casos), São Francisco 
(462) e São Deocleciano (461).

Um dos métodos utilizados 
pela Vigilância Ambiental para 
combater o Aedes Aegypti é a 
utilização de um peixe conhe-
cido como guarú, lebiste selva-
gem e barrigudinho, que pode 
chegar no máximo até quatro 
centímetros. Em 2020, já foram 
distribuídos 510 espécimes no 
município.

“Ele se alimenta da larva de 
qualquer mosquito ou inseto, 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

ajudando no controle da dengue. 
Eles são bem resistentes, não 
sendo necessário muitos cuida-
dos. Geralmente são colocados 
em locais como bebedouros de 
animas ou piscinas de imóveis 
desocupados”, explicou o biólo-
go da vigilância ambiental, César 
Leandro Jerônimo.

Segundo o biólogo, a Vigilân-
cia conta com 2.500 peixes em 
dois tanques. Interessados em 
adquirir um peixe podem entrar 
em contato pelo número 0800 
770 58 70.

Desde a confirmação de um 
macaco morto pela febre amare-
la no dia 20, a preocupação com 
o mosquito da dengue aumen-
tou. A Secretaria de Saúde está 
realizando a nebulização pelos 
bairros das 18 às 22h como 
forma de prevenção. “Pedimos 
para que a população mantenha 
suas janelas e abertas e retirem 
as roupas do varal durante o pe-
ríodo de nebulização”, comentou 
Jerônimo.

Campanha de vacinação é prorrogada até dia 13

A Secretaria de Saúde de 
São Paulo anunciou que irá 
prorrogar até o dia 13 de no-
vembro a campanha de va-
cinação contra poliomielite 
e multivacinação em todo o 
Estado. O objetivo é aumentar 
a cobertura vacinal, que che-
gou apenas a 39,6% contra a 
“pólio”. Em SP, ainda é preciso 
vacinar mais de 1,3 milhão de 
crianças de um a menores de 
5 anos contra a doença. Até 
o final da campanha, a pasta 

pretende vacinar 95% das 2,2 
milhões de crianças paulistas 
contra a poliomielite.

“Pedimos que os pais e 
responsáveis aproveitem essa 
prorrogação para levar as crian-
ças aos postos”, afirmou o 
secretário estadual de Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

Até esta quinta-feira (29), 
a Rio Preto já vacinou 13.064 
crianças. A meta é imunizar 
19.149 crianças de 1 a 5 anos, 
tendo atualmente uma taxa de 
cobertura de 68,2%. Durante a 
campanha, Rio Preto chegou a 

realizar dois Dias D para tentar 
engajar a população na vacina-
ção. Juntos, esses dias atraíram 
4.183 crianças, o equivalente 
a quase um terço de todas as 
imunizações.

Todas as crianças da faixa 
etária de 1 a menores de 5 anos 
devem ser vacinadas, mesmo 
com a carteira de vacinação em 
dia. Já as crianças e adolescen-
tes com idade entre 6 a 15 anos 
devem aproveitar o período para 
colocar as vacinas em dia.

As salas de vacina funcionam 
de segunda a sexta-feira, das 

8h às 16h30. Os endereços 
podem ser acessados por este 
link: www.riopreto.sp.gov.br/ma-
pavacinas. Por conta do feriado, 
neste dia 30 serão realizadas as 
vacinações.

Sarampo - A campanha de 
vacinação contra o sarampo, 
iniciada no dia 15 de julho, 
terminaria nesta quinta-feira 
(29) em Rio Preto, e também 
foi prorrogada. A adesão, até o 
momento, foi de 14.077 adultos 
na faixa etária de 30 a 49 anos, 
equivalente a cobertura vacinal 
de 10,81%.

Vinicius LIMA

26 MIL CASOS
Saúde registra mais 113 casos de Covid

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto registrou mais 113 casos 
de Covid-19 nesta quinta-feira 
(29). Destes, 99 foram diag-
nosticados por exame RT-PCR 
(infecção recente) e 14 por tes-
te sorológico (infecção antiga). 
Com isso, a cidade chegou a 
26.159 casos confirmados no 

total, sendo 2.615 em profis-
sionais da saúde.

Foram contabilizadas ainda 
mais três mortes no municí-
pio pela doença, chegando a 
703 óbitos desde o início da 
pandemia. A taxa de letalidade 
permanece em 2,6%. Rio Preto 
também registrou mais 198 
curados, chegando 24.662 
recuperados. O número é equi-

valente a 94,2% dos casos.
São 104.426 notificações 

gripais contabilizadas e 92.024 
testes realizados. Destes testes, 
65.865 tiveram o resultado 
negativo. O coeficiente de inci-
dência é de 5.678 casos a cada 
100 mil habitantes.

Rio Preto conta atualmente 
com 258 internações por sín-
drome respiratória aguda grave 

(SRAG), sendo 103 na UTI e 155 
na enfermaria. O número acu-
mulado de SRAG é de 2.746.

Devido ao ponto facultativo 
do Dia do Servidor, o Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus não realizará a live 
nesta sexta-feira (30). A partir 
da próxima semana, as trans-
missões serão realizadas apenas 
às sextas-feiras, às 15h30.

Vinicius LIMA

SOLIDARIEDADE
Alunos e torcida organizada arrecadam alimentos

Alunos do 3° e 4° ano do 
Curso de Administração Estra-
tégica da Faculdade Uniplan de 
Rio Preto criaram um Projeto 
chamado “1+1 é igual a todos” 
em parceria com a Gaviões da 
Fiel para arrecadar alimentos 
em prol das famílias que foram 

afetadas pela pandemia.
Segundo Robert Fernando, 

aluno do curso, o objetivo é ar-
recadar e distribuir alimentos não 
perecíveis, atingindo o máximo 
de famílias possíveis em extrema 
necessidade. “Nós da Uniplan 
vamos arrecadar e fazer os kits 
para distribuir esses itens com a 
Gaviões”, afirma.

A Gaviões da Fiel foi escolhi-
da para parceria pois segundo 
Robert, a Torcida já tem todo um 
envolvimento com a causa so-
cial, tem todo um mapeamento 
de famílias de extrema pobreza e 
os alimentos arrecadados serão 
montados cestas básicas para 
distribuir a essas famílias.

“Qualquer ajuda é bem vin-

da”, afirma Robert.
O ponto de arrecadação é na 

sede da faculdade Uniplan de Rio 
Preto que fica localizada na Rua 
Emília Joaquina de Jesus Castro 
n° 365 no Bairro Cidade Nova. O 
telefone da faculdade para mais 
informações é 17 3216-2424 
ou entrar em contato com o 
Robert 17 98815-1088.

Da REDAÇÃO
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ANIVERSÁRIOS 

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 30, sexta-feira: 
Dia do Comerciário, nasceu em Gênova, na Itália em 1451, 
Cristóvam Colombo, que morreu em 1506, aos 55 anos, em 
Valladolid, na Espanha; João Carlos Pereira, Laís Alice Cherubini 
Soares, Almir Reis-colunista de Campinas, Arnaldo Machado 
Cherubini, Diego Maradona, José Laerte Faria, Winona Ryder, 
Henri Atique, desembargador Luiz Carlos de Queiroz Pereira 
Calças, Kuky Bonadio. 31, sábado: Dia Mundial do Comissário 
de voo, Dia das Bruxas (Halloween Party), nasceu em 1902 
em Itabira, Minas Gerais, o poeta, contista e cronista Carlos 
Drummond de Andrade, considerado por muitos, o mais influente 
poeta do século XX, que morreu no Rio em 1987 aos 85 anos, 
Ângela Cristina Martins Jalles, Jean Louis Graciani, Maria da 
Graça  Lemos, Eneida Jurado Fleury, Renato Provincialli, Vera 
Lúcia Âmbar. 1, domingo: Dia de Todos os Santos, Erminda 
Emília Jacob, Flávia Tomé, Gabriela de Figueiredo, Gilberto 
Braga, José Tarraf  Filho, Oscar Marcelo Silva Dória, Sônia Márcia 
Beolchi Feres, José Roberto Tavares Filho. 2, segunda-feira: 
Dia de Finados, Aldo Grisi, Antônio Mahfuz, Cláudio Quarezemin. 
3, terça-feira: Dia do Barbeiro, Dia do Cabeleireiro, Araguai 
Garcia, Fábio Gallo, João Carlos Ruiz, João Lafayete Sanches 
Fernandes, Maria Lúcia Cabrera, Marieta Severo, Maurício José 
Célico,Rubens Muanis, Sônia Maria Bozzola, Túria de Almeida. 4, 
quarta-feira: Dia do Inventor, Daniella Zancaner, Silvana Teixeira 
Leite Cury, Célia Regina Feitosa Baffi, Cleide Fernandes Lerro 
Figliagi, Maria Helena Ribeiro Borges, Sebastião Carlos Garcia, 
Vânia Ferreira Caran. 5, quinta-feira: Em 1849 - nasceu em 
Salvador, o  polímata brasileiro, Rui Barbosa, tendo se destacado 
principalmente como jurista, advogado, político, diplomata, 
escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador. Dia da Cultura, Dia 
do Radiomador e Técnico em Eletrônica, Dia Nacional da Rússia, 
Dia do Cinema Brasileiro, Dia da Ciência, Amadeu Menezes Lorga, 
Armildo Ullian, João Pedro Nogueira Ferreira, Cláudio  Venturelli, 
Eda Márcia Palacin Pagliuso, Elson Mouco, José Antônio Visqueto, 
Márcia Sodero Ungaretti, Walfredo José Bonazzi. 

DOCES OU TRAVESSURAS?

Dizem as lendas que o dia das 
bruxas, ou Halloween, festividade 
comemorada em 31 de outubro, 
isto é, amanhã, começou lá 
atrás, no século 18, como uma 
tradicional festa dos celtas. É 
comum, nesta data, ver crianças 
e adultos se fantasiarem de 
monstros e criaturas macabras e 
saírem à procura de gostosuras 
ou travessuras. A brincadeira 
foi incorporada pelas nossas 
escolas e a criançada se diverte 
enquanto o comércio sazonal 
exibe produtos relativos à data, 
buscando um faturamento mais 
consistente.

NOME

Não obstante a “Mãe Dinah” 
tenha chutado e publicado 
um nome aleatoriamente, que 
aliás, nem havia passado pela 
cabeça dos pais, Neto e Nathalia 
Assunção Célico escolheram o 
nome de seu segundo filho que 
nasce em maio e vem fazer 
companhia para o irmãozinho 
Enrico: Otávio. Mãe Dinah deve 
ter jogado sua bola de cristal 
no lixo

ETAPA FINAL

A Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de Planejamento 
comandada pelo secretário 
Israel Cestari Jr, deve liberar 
no início da próxima semana, 
a documentação necessária 
para que o Rio Preto Automóvel 
Clube inicie a venda do clube 
de campo, documentação 
importante para viabilizar obras 
naquela área. Aliás, condição 
sine qua para a venda. Aos 
pouco vamos indo.

PARA O FINDE III 

Assinado por Patricia Field – a mesma costume designer de Sex 
And The City e O Diabo Veste Prada -, o estilo da série virou um 
mix do que já fora visto nos outros trabalhos da profissional. Talvez 
uma marca inquebrável do DNA da figurinista, com os personagens 
vestindo o chic francês, o glamour e a fantasia pela vibe exuberante 
e exagerada da personagem,uma menina linda que na opinião 
deste colunista, tem um je ne sais quoi da jornalista rio-pretense 
Carol Soler e da cantora Sandy.

PARA O FINDE V 

Os looks de outros personagens deram o que falar. A asiática Mindy 
(Ashley Park), que se torna a melhor amiga da protagonista na 
capital francesa, é igualmente maximalista e exagerada, com direito 
a animal print, sensualidade, sobreposições e união de estampas. 

PARA O FINDE II 

Quando Emily in Paris foi anunciada, a expectativa do público 
fashionista foi nas alturas. A série foi idealizada por ninguém 
menos que Darren Star, o nome por trás de “Sex and the city”, 
um ícone para a moda. Toda a trama foi filmada na França, com 
atores majoritariamente franceses. A série mostra Paris de uma 
forma realmente maravilhosa. Quem já esteve lá, revive delícias 
dos lugares e skylines. E quem não foi, viaja com grande prazer e 
tem uma dimensão do que a espera quando chegar lá.

O RETORNO

Em 1987, quando Armando e 
Suely Villanova Verri mudaram-
se para São Paulo, há 33 anos 
portanto, deixaram aqui um 
ninho exuberante de grandes 
amigos, além de familiares. 
Durante esse tempo todo 
em que estiveram morando 
na Capital, v inham a Rio 
Preto com frequência e se 
instalavam no pied-à-terre que 
aqui mantinham. Agora, estão 
retornando em dezembro, 
onde o Armando, hoje um dos 
mais conceituados advogados 
de São Paulo, representará 
o escritório Arruda Alvin do 
qual é um dos sócios e ela, 
maquiadora dos principais 
casamentos de Rio Preto, 
continuará atuando no setor 
de estética ao lado de sua filha 
Bia. O natal dos Verri, a partir 
de agora, será acarinhado 
pelos irmãos, filha, netos e os 
inúmeros amigos.

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

FERIADÃO

Ponto facultativo pelo Dia do servidor público decretado pelo 
prefeito Edinho Araújo, pelos governos estadual e federal, fará 
com que os servidores não trabalhem de hoje a segunda-feira, 
retornando à labuta só na terça-feira, dia 3. A Enseada Azul e o 
litoral de São Paulo vão estar entupidos de gente, curtindo esse 
dolce far niente. Estamos necessitados, muito necessitados, 
aliás, depois de tantos meses de isolamento, mas é preciso 
observar com rigidez os protocolos de segurança. Fiquem 
“ixperrtos”!

CINTILÂNCIA NO SETOR COSMÉTICO
 E DE PERFUMARIA

As irmãs Letícia e Fernanda Homsi Expressão estão saboreando 
o sucesso em sua empresa multimarcas de cosméticos e 
perfumaria, a Pop Make Up- Dream Store, que também tem linha 
própria. Atuando no mercado desde 2011 com loja física e desde 
2016, online, reúne em seu portfólio marcas como Lancôme, 
Truss, Paco Rabane, Bruna Tavares, Boca Rosa (Bianca Andrade), 
todas muito conhecidas de maquiadores e consumidores do 
mercado de beauté. Letícia atuou durante muitos anos como 
jornalista do setor de beleza da Editora Abril, por isso resolveu 
atuar nesse mercado e está feliz com os exuberantes resultados. 
A Pop Make Up fica na Bernardino d e Campos, 4140, no Ônix 
Center, na Redentora.

NOVA DATA

A inauguração da churrascaria Castellana Prime, na Redentora, 
no prédio onde funcionou a Bambina, a princípio marcada para 
terça-feira, dia 3 de novembro, deverá ser adiado por alguns dias 
por problemas na instalação do ar condicionado.

PARA O FINDE I 

Em época de afastamento social, com poucos acontecimentos e 
parcas notícias, a coluna social precisa se reinventar. Se você é 
daquelas pessoas que adoram Paris e não pode viajar por causa 
das fronteiras fechadas pela pandemia, tem uma nova série 
para – usando uma palavra em voga entre os jovens, “favoritar”. 
Aproveite o feriadão prolongado e veja “Emily em Paris”, o assunto 
do momento entre o high, uma série de televisão americana 
de comédia dramática criada por Darren Star lançada dia 2 de 
outubro  último, na Netflix.

A-6

CAMPANHA

O ministro Ricardo Salles, do Meio 
Ambiente, segundo informou a 
deputada federal Carla Zambelli, 
deverá visitar Rio Preto dia 9 de 
novembro, uma segunda-feira. 
Ele vem participar da campanha 
em favor do candidato a prefeito 
Paulo Bassan (PRTB) e do vice 
dele, Marcelo Zola Peres.

PARA O FINDE IV 

 “A ideia é de que mulheres de todos os lugares podem entrar em 
seus armários e reimaginar, remixar o que está pendurado lá de 
maneira que nunca haviam pensado antes”, disse a figurinista. 
Não há como negar que a visão fantasiada de Emily em relação 
a Paris é refletida nos trajes, com peças de grifes como Chanel, 
Michael Kors, Marc Jacobs, Dior, Dolce & Gabbana, Vivienne 
Westwood, Louboutin e Kenzo, a personagem investe em outfits 
extravagantes.

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

NO ESTILO DRIVE THRU 

Será dia 7 de novembro, 
sábado, a Choppfest diferente, 
no tipo drive thru, promovida 
pelo Rotary Palácio das Águas. 
Os convites custam R$ 150,00 
e dão direito a 2 litros de chopp 
puro malte, 1litro de chopp 
Weiss + um super kit com 15 
itens (queijos, embutidos, patês, 
quiches, pão e escondidinho de 
carne seca) que servem até 3 
pessoas+ uma bolsa térmica 
exclusiva. Os rotarianos estão 
a todo vapor na venda dos 
vauchers. Você pode fazer sua 
festa na sala, no quarto, na 
cozinha, onde quiser.
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DELIBERAÇÃO nº 11, de 29 de Outubro de 2020 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, após classificação do município pelo Plano São 
Paulo, como fase 3 (cor AMARELA), delibera: 

 

1. Ficam alterados, no item 8 da Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020: 

 

RI
SC

O
 

ES
SE

N
CI

A
LI

D
A

D
E

Atividades permitidas com ensino à distância e aulas presenciais 
opcionais com restrições. 

ENSINO FUNDAMENTAL II
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO SUPERIOR
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO
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Atividades permitidas com ensino à distância. Aulas coletivas 
presenciais suspensas.
Atividades de acolhimento e aulas de reforço opcionais, ambas apenas 
para atendimento individual.
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.1

85.1

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.2
85.3
85.4

 

 

2. Fica alterado o protocolo sanitário geral anexo I da Deliberação nº4 de 15 de Setembro de 2020 
em seu item 1.9.1.1.2.: 

“1.9.1.1.2. Ensino médio e Ensino fundamental II, com capacidade limitada a até 20% de alunos 
matriculados;” 

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e 
demais membros do comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia Francesli Negri 
Reis, Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Gisele Gasques 
Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio Nogueira, Miriam Wowk dos 
Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
3° TRIMESTRE DE 2020

Arrecadação
até o Período

Proprios 401.823.636,54 Valor % Valor % Valor %
Transferências da União 49.870.886,55 EDUCAÇÃO INFANTIL 42.322.173,47 5,68% 27.226.380,30 3,65% 25.911.799,84 3,48%
Transferencias do Estado 293.949.892,41 ENSINO FUNDAMENTAL 107.794.688,97 14,46% 84.139.737,44 11,28% 81.905.351,65 10,98%
Total 745.644.415,50 RETENÇÕES AO FUNDEB 68.173.177,64 9,14% 68.173.177,64 9,14% 68.173.177,64 9,14%
Retenções ao FUNDEB 68.173.177,64 TOTAL 218.290.040,08 29,28% 179.539.295,38 24,08% 175.990.329,13 23,60%
Receitas Líquidas 677.471.237,86

TOTAL 25% 186.411.103,88

Receitas de Transferências 135.956.735,57
Receitas de Aplic. Financeiras 20.993,06
Total 135.977.728,63 Valor % Valor % Valor %

OUTRAS 13.491.613,65 9,92% 13.491.613,95 9,92% 13.477.172,85 9,91%
MAGISTÉRIO 108.546.662,26 79,83% 108.434.650,96 79,74% 108.081.708,95 79,48%

TOTAL 135.977.728,63 TOTAL 122.038.275,91 89,75% 121.926.264,91 89,67% 121.558.881,80 89,40%
MAGISTÉRIO (60%) 81.586.637,18

Transf. Federais (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 24.142.527,58
Convênios Federais e Estaduais 0,00
Receitas Aplic.Financeiras (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 43.632,09 Valor Valor Valor
Total 24.186.159,67 TOTAL 27.379.135,88 17.469.616,79 16.676.467,80

RECEITAS DO FUNDEB DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA
EMPENHO 19518/19
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a não resolutividade em tempo 
hábil para o atendimento do equipamento relacionado no chamado em aberto OS 30131. 
Considerando previsão contratual em sua Cláus. 2ª, item 2.3.1 e 2.3.2. Fica a contratada su-
pramencionada NOTIFICADA a REALIZAR O ATENDIMENTO DOS CHAMADOS EM ABER-
TO, no prazo de 48 horas, contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento 
ao processo licitatório. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – 
DADM
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PE 315/2020 – Proc. 12770/2020
SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - ME- CNPJ: 08.713.696/0001-05
Notifi camos o representante legal da empresa supramencionada, p/ assinatura da Ata, refe-
rente ao processo supramencionado, sob pena de decair do direito à contratação e ensejar 
a aplicação das penalidades previstas no edital, entre elas multa de 30% sobre o valor da 
contratação, suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração por até 05 
anos. Fica desde já concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais – SMA – Wanderley 
Ap. Souza
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 389/17- Contrato: PRE/0162/17
Contratada: Rio Telecon Telecomunicações Ltda - Me
Nos termos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de 
vigência do contrato supramencionado. SMS 
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 14/19- Contrato: COC/0029/19
Contratada: DLM Propaganda Ltda
Fica alterada a cláusula décima primeira item 11.3 do contrato supramencionado e nos ter-
mos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência 
do contrato supramencionado. SMCS – Josiane Amoriele 
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 544/19- Contrato: PRE/0381/19
Contratada: Maria do Socorro Dias Borges
Nos termos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de 
vigência do contrato supramencionado. SMA , SME – Sueli P. A. Costa, SMSG – Ulisses R. 
Almeida 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2020
ATA Nº 0812/20
CONTRATADA: HUMANA ALIMENTAR – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO-
DUTOS NUTRICIONAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valor Unitário – Item 04 – R$0,0420 – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0813/20
CONTRATADA: DIVCOM S. A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados – Valor Unitário – Item 32 – 
R$0,095 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0814/20
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados – Valor Unitário – Item 6 – R$0,150 
– SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0815/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados – Valores Unitários – Item 13 – 
R$0,170; Item 20 – R$0,320 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2020
ATA Nº 0816/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários – Item 04 – 
R$270,0000; Item 07 – R$54,0000 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2020
ATA Nº 0817/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários – Item 10 – R$1,5300; 
Item 22 – R$9,6500 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2020
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ATA Nº 0818/20
CONTRATADA: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários – Item 01 – R$8,4000; Item 05 – R$0,8100 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 333/2020
ATA Nº 0819/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos – Valor Unitário – 
Item 05 – R$6,000 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2020
ATA Nº 0820/20
CONTRATADA: L F GONÇALVES TINTAS EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valores 
Unitários – Item 01 – R$40,00; Item 05 – R$52,20; Item 
06 – R$52,20; Item 12 – R$35,00; Item 13 – R$45,00;  Item 
21 – R$52,00;  Item 31 – R$57,00;  Item 33 – R$37,45; Item 
34 – R$166,00;  Item 35 – R$166,00; Item 36 – R$166,00;  
Item 37 – R$166,00;  Item 42 – R$52,20;  Item 43 – R$52,20;  
Item 47 – R$52,20;  Item 51 – R$89,00;  Item 52 – R$89,00;  
Item 53 – R$92,00; Item 54 – R$99,00 – SMEL – Cléa Márcia 
M. Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2020
ATA Nº 0821/20
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valores 
Unitários – Item 07 – R$52,20; Item 08 – R$52,20; Item 32 
– R$75,00; Item 40 – R$52,20; Item 41 – R$52,20;  Item 46 – 
R$52,20;  Item 48 – R$119,00;  Item 49 – R$119,00; Item 56 
– R$119,00;  Item 57 – R$119,00; Item 58 – R$121,00;  Item 
59 – R$121,00– SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 381/2020
ATA Nº 0822/20
CONTRATADA: UNIGRASS AMBIENTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de grama com plantio, adubação e 
irrigação para reforma nos gramados dos campos de futebol, 
centro e praças esportivas – Valores Unitários – Item 01 – 
R$9,39; Item 02 – R$5,29– SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2020
ATA Nº 0823/20
CONTRATADA: LEMARINK CARTUCHOS EIRELI-EPP
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners – Valores 
Unitários – Item 11 – R$91,89; Item 30 – R$78,97– SMF – 
Angelo Bevilacqua Neto– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2020
CONTRATO PRE/0132/20
CONTRATADA: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRE-
TO LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de apoio e suporte as ativi-
dades da Diretoria do Bem-Estar Animal–- Itens 01 - SMS– 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$364.999,96.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 206/2020 – PROCESSO Nº 11893/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 05/11/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 410/2020 – PROCESSO Nº 13441/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de cestas básicas 
para manutenção dos atendimentos regulares do projeto ali-
menta rio preto com distribuição as famílias assistidas pelos 
CRAS do Munícipio. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retoma-
da do pregão em epígrafe para o dia 03/11/2020 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos. Celia cândida Faria – Pre-
goeira
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° 460/2020, PROCESSO 13.726/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
enfrentamento ao COVID 19. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/11/2020, 
às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na ínte-
gra, 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° 436/2020, PROCESSO 13.646/2020, objetivando o 
registro de preços para confecção de coroas dentais proté-
ticas para o CEO Centro. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/11/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 453/2020, PROCESSO 13.691/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços no 
ramo de elétrica de autos em atendimento as necessidades 
da frota municipal. Secretaria Municipal de Administração. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/11/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 435/2020, PROCESSO 13.617/2020, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados de atendimento ao público e enca-
minhamento de ligações telefônicas. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 17/11/2020, 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° 388/2020, PROCESSO 13.252/2020, objetivando 
registro de preços para aquisição de materiais elétricos. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 19/11/2020, às 
14:30h. e abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 419/2020, PROCESSO 13.513/2020, objetivando a 
aquisição de veículo para estruturação da Rede de Serviços 
do Sistema Único de Assistência Social- SUAS e Atenção 
Integral à Primeira Infância. Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 19/11/2020, 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.

AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 431/2020 - Processo 
13.586/2020
Interessada: VERA LUCIA DA SILVA 06844698801
Objeto: Registro de preços para aquisição de lâmpadas e 
refl etores para o setor de manutenção predial. Secretaria 
Municipal de Saúde.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa VERA LUCIA DA SILVA 06844698801. O inteiro 
teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Adriana 
Tápparo – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 379/2020 – Processo n.º 
13.188/2020
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para 
as Unidades de Proteção Social e unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social Sessão pública realizada on-
-line com início dia 15/10/2020, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: CARLOS EDUARDO 
PONTES VIALLE (itens 1, 2, 4, 8 e 10) e FZ DE CASTRO 
(item 7). Itens 3, 5, 6 e 9 foram fracassados. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernus-
si - Secretário Municipal de Assistência Social.
REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/2020 – PROCESSO Nº 
12.354/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
de suporte a vida para a Secretaria Municipal de Saúde. 
Revogo o referido processo a fi m de readequar o objeto as 
necessidades da Administração. Aldenis A. Borim. Secretário 
Municipal de Saúde

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

PORTARIA N.º 027 /2020

Nomeia Presidente e demais membros da Junta de Julga-
mento e Análise de Recursos Administrativos na EMURB.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando 
Juliano, considerando o disposto no art. 8° da Lei nº 13.485 
de 14 de maio de 2020, art. 13° da Lei Complementar nº 627 
de 30 de julho de 2020 cumprindo os requisitos do artigo 2° 
da portaria n.º 026 /2020, no uso das atribuições legais:
Determina:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Jamil Zerati Junior, para exercer 
as funções do cargo de Presidente da Junta de Julgamento 
e Análise de Recursos Administrativos da EMURB em con-
junto ao Sr. Augusto Felipe da Silva Nunes e Sra. Patrícia 
Aragão Marcello que exercerão funções como membros da 
junta acima citada;
Art. 2º - Ficam nesta oportunidade nomeados como su-
plentes para substituição dos membros efetivos da Junta 
de Julgamento e Análise de Recursos Administrativos da 
EMURB o Sr. Maksweel Seyiti Kawashima, Sr. Marcelo Alves 
de Souza e Sr. Rodrigo Ganzella Morales.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
São José do Rio Preto, 28 de Outubro de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

DECRETO Nº 18.718
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Determina o fechamento do Mercado Municipal no dia 2 de 
novembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município; e
Considerando que em 2 de novembro é data fi xada como 
Feriado Nacional – dia de fi nados;
Considerando a solicitação de fechamento do Mercado Mu-
nicipal pelos permissionários no referido feriado, e;
Considerando o disposto no artigo 20, §2º da Lei nº 8.710, 
de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre as regras gerais 

de funcionamento do Mercado Municipal;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica determinado o fechamento do Mercado Munici-
pal no dia 2 de novembro de 2020.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 29 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local. 
 

DECRETO Nº 18.719
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio do Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com os artigos 6º e 7º da Lei 13.369, de 
27 de novembro de 2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Empresa Mu-
nicipal de Construções Populares – EMCOP, um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 190.000,00 (cento e 
noventa mil reais), para reforço das dotações orçamentárias 
a seguir descritas:
EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES 
– EMCOP
Programa 0014 – Moradias Urbanas
Ficha  002 
………………………………………………………….......R$ 
17.000,00
03.01.16.482.0014.2.001.339040.04 – Serviços de Tec. da 
Infor. e Comunicação- PJ
Ficha  009 
……………………………………………………………..R$ 
138.000,00
03.0116.482.0014.2.001.319013.04 – Obrigações Patronais
Ficha 013 
……………………………………………………………....R$ 
30.000,00
03.01.16.482.0014.2.001.339047.04 – Obrigações Tributá-
rias e Contributivas
Ficha 017…………………………………………………………
….......R$ 5.000,00
03.01.16.482.0014.2.001.339139.04 – Outros serviços de 
terceiros- PJ – Intra.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
se trata o artigo 1º, decorrem das anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que se dispõem o inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei Federal 
nº 4.320/64.
EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES 
– EMCOP
Ficha 003 
…………………………………………………………......R$ 
138.000,00
03.01.16.482.0014.1.023.449051.04 – Obras e Instalações
Ficha 
010…………………………………………………………..…...
R$ 17.000,00
03.01.16.482.0014.2.001.339030.04 – Material de Consumo
Ficha 
011………………………………………………………..……...
R$ 35.000,00
03.01.16.482.0014.2.001.339036.04 – Outros serviços de 
terceiros - PF
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias 
PPA2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descritos no artigo deste Decre-
to.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr Lotf João Bassitt”, 29 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOÃO FRANCISCO ROSSI
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO DA EMCOP
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.664
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Altera o item GII e os §§ 2º, 6º e 7º, do artigo 3º, da Lei nº 
8.567, de 10 de janeiro de 2002, com as alterações promovi-
das pela Lei nº 10.652, de 24 de junho de 2010, que dispõe 
sobre a posse dos Conselheiros Municipais de Saúde.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os §§ 2º, 6º e 7º, do artigo 3º, da Lei nº 8.567, de 10 
de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei 
nº 10.652, de 24 de junho de 2010, passam a vigorar altera-
dos, com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
(...)
§ 2º Os membros do Grupo I (titulares e suplentes), membros 
representantes do Poder Público, serão designados pelos 
respectivos superiores, e tomarão posse em cerimônia ofi cial 
e local a ser defi nido.
(...)
§ 6º Os membros eleitos para cada mandato para o Con-
selho Municipal de Saúde (titulares e suplentes) eleitos por 
seus pares nas Assembleias convocadas na forma do pará-
grafo anterior serão empossados como Conselheiros Munici-
pais de Saúde, em cerimônia ofi cial em local a ser defi nido.
§ 7º Os representantes empossados na forma dos §§ 2º e 
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6º, para compor o Conselho Municipal de Saúde, exercerão 
mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução.” 
(NR)
Art. 2º O item GII, do artigo 3º, da Lei nº 8.567, de 10 de 
janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
(...)
GII – (...)
1 (um) representante de hospitais fi lantrópicos;
1 (um) representante de prestadores com ou sem fi ns lucra-
tivos;
1 (um) representante do Hospital de Ensino. 
 (...)” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 29 de outu-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 634
DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.

Altera o inciso XIX, do artigo 49, da Lei Complementar nº 
331, de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a carrei-
ra dos Guardas Municipais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O inciso XIX, do artigo 49, da Lei Complementar nº 
331, de 30 de dezembro de 2010, passa a vigorar alterado 
com a seguinte redação:
“Art. 49 (...)
(...)
XIX – apresentar-se nas formaturas diárias ou em público:
a) Com brincos, unhas, cabelos, bigodes, costeletas e 
barbas desproporcionais, bem como, piercings e tatuagens 
que violem valores constitucionais.
1. Entende-se como barba e bigode desproporcionais 
estando os mesmos longos e/ou mal aparados.” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 de outu-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida 
publicada por afi xação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 21/2020 – CONCORRÊNCIA nº 02/2020 – 
PROC. nº 26/2020
Contratada: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI – EPP.
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa sem acrésci-
mo de valor e prorrogação do prazo de conclusão referente 
à contratação de empresa para construção de interceptor de 
esgoto na Avenida Murchid Homsi – Margem Esquerda do 
Córrego Aterradinho no município de São José do Rio Preto, 
incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas 
e equipamentos necessários à execução dos serviços.
Data da assinatura: 29.10.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
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 53/2020, 
Processo SICOM 3299/2020 objetivando a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, 
nos sistemas de refrigeração das subestações 21.2 a 21.4A, 
e amostradores automáticos da ETE Rio Preto.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 16.11.2020, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 20.10.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
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 61/2020, 
Processo SICOM 3326/2020 objetivando a Aquisição de 
mangueiras e mangotes para transferência de esgotos e de 
efl uentes com concentração de sólidos.
Prazo de Entrega: 20 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 17.11.2020, às 08h30 e abertura a partir 
das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 26.10.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
56/2020 – PROCESSO SICOM 3306/2020
Objeto: Aquisição de cabos elétricos de 240mm² 0,6/1,0kV 
constituídos por condutor de cobre nu, tempera mole, classe 
5 extrafl exível, isolação em composto termofi xo HEPR 90ºC 
e cobertura termoplástica em PVC para utilização em poços 
profundos do Aquífero Guarani.
Fica designado o dia 04.11.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 29.10.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.

# CREDOR Nº 0888454 – Estática Engenharia de Projetos 
Ltda
Valor: R$ 409.019,97
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020.
João Marcelino Ruiz Gerente Adm. E Financeiro / Nicanor 
Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 29.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3234.2116, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0015906-87.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Remissão das Dívidas
Exequente: Municipio de São José do Rio Preto
Executado: A T Pissarra Locadora de Máquinas Equipamentos e Veículos Ltda Epp e

outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0015906-87.2019.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) A T PISSARRA LOCADORA DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS LTDA EPP, CNPJ 56.719.016/0001-03, com endereço à Rua Casa do Ator, 680,
Vila Olímpia, CEP 04546-002, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.312.841,67,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 07 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3234.2116, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0015906-87.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Remissão das Dívidas
Exequente: Municipio de São José do Rio Preto
Executado: A T Pissarra Locadora de Máquinas Equipamentos e Veículos Ltda Epp e

outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0015906-87.2019.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) ALVARO TARLE PISSARRA, Advogado, RG 35.983.786-4, CPF
041.832.888-94, Nascido/Nascida 14/03/1963, com endereço à RUA CASA DO ATOR, 660,
VILA OLÍMPIA, CEP 04546-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.312.841,67,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 07 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3222.2142, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1045353-06.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Convênio
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Requerido: Osmair Pereira de Godoy e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1045353-06.2019.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Pereira Viana Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) OSMAIR PEREIRA DE GODOY, Brasileiro, Separado judicialmente,
Empresário, CPF 098.915.048-83, com endereço à Rua Lucrécia Maciel, 153, Belenzinho, CEP
03057-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, alegando em síntese que
a empresa requerida não efetuou o pagamento de importâncias trabalhistas, sendo a autora
responsabilizada pelo pagamento de tais importâncias, requerendo, portanto, a restituição dos
valores. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
José do Rio Preto, aos 03 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3222.2142, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1045353-06.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Convênio
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Requerido: Osmair Pereira de Godoy e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1045353-06.2019.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Pereira Viana Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) WHITELIMP SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.327.619/0001-29, com endereço
à Rua Sao Leopoldo, 81, Belenzinho, CEP 03055-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, alegando em síntese que a empresa requerida não efetuou o pagamento de
importâncias trabalhistas, sendo a autora responsabilizada pelo pagamento de tais importâncias,
requerendo, portanto, a restituição dos valores. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 03 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020238842 CALFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

2020240792 GENESIO ELUANO CRISTOVAO 

2020236698 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA 

2020242310 I C ARTIGOS DE ÓTICA EIRELI ME 

2020242939 JAIRO RICHARD GIUSTI 

2020240799 JOSE LUIZ DO NASCIMENTO 

2020239534 L BARROS DE OLIVEIRA EIRELI ME 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020230053   AGATA NATALI FAXINA 

  2020237634 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA 

2020183690   AMANDA APARECIDA AMORIM DE OLIVEIRA 

2020203400   AMP FILHOS PARTICIPAÇÕES LTDA 

 2020227838  ANA PAULA ALVES DE LIMA 

 2020197245  ANDERSON GALEGO DA LUZ 

2020201863   ANDREA ALICE FURTINA 

2020192044   ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 

 2020240382  ANTONIO NATAL DOS SANTOS 

 2020227222  ARNALDO NOGUEIRA BORGES 

 2020232035  ARTHUR MENDONÇA MADI 

2020222733   BRENDA FERRAZ MOREIRA 

2020213724   CARLA DHIENE MENEZES DA SILVA 

2020226795   CELSO LUIS MARTINS ARAKAKI 

2020190301   CHRISTIANE BASTOS COSTA 

  2020237984 CINTHIA BASSITT NOGUEIRA PORTO 

 2020215679  CLEBER CORREIA LIMA  

2020206944   CLEBER EDUARDO RAMOS MARCONI 

 2020222988 2020222921 CLEBER EDUARDO RAMOS MARCONI 

2020214122   CONSTRUMAM CONSTRUTORA LTDA 

2020210271   DALIA APARECIDA MEIRA 

  2020241807 DANIEL JOSE DOS SANTOS 

  2020241427 DIVA MACIEL DE SOUZA ROSA 

 2020235459  DROP EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

2020207157   EDERSON FERNANDO MARTINS 

  2020234544 EDUARDO ZEBELIN DROPPE GODOY 

 2020232073  ELIAS TENORIO SOUSA DE OLIVEIRA 

2020190284   ELISA RINCON VIEIRA 

2020237591   ELIZABETE FERREIRA DE MATOS 

2020225082   ELOISA DOS SANTOS DE JESUS 

2020218355   ERIKA CRISTIANE DE OLIVEIRA PINTO 
JANCE 

2020223086   EVERTON HENRIQUE LOPES 

2020226286   FABIO RIBEIRO DE LIMA 

2020222259   FERNANDO ALVES TEIXEIRA 

 2020223131  FERNANDO PEREIRA DE LIMA 

2020218331   FERNANDO RAMOS LOPES 

  2020232311 FERNANDO ROGERIO SILVA 

 2020237886  GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA 

2020200810   GUILHERME JOSE DA SILVA FERREIRA 

2020230487   IDONALDO ETORE ALBERTINI JUNIOR 

2020233284   JACSON TADEU PERIPOLLI 

2020217198 2020217201 2020217202 JOAO ALIPIO PEREDA 

202066978   JOÃO BENEDITO DOS ANJOS 

2020193726   JOÃO GUILHERME DO AMARAL VEQUIATO 

 2020222488  JOAO VICTOR MARCIANO 

2020204981   JOEL DA SILVA PEREIRA 

2020218428   JORGE NILTON RIBEIRO 

 2020231421  JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO 

2020219699   JOSE FRANCISCO DA COSTA 

  2020234833 JOSE JANUARIO COMISSO 

  2020234832 JOSE JANUÁRIO COMISSO 

 2020223038  JOSE WAGNER CASTRO MASCARENHAS 

  2020216034 LAURO RICI 

  2020241052 LEONARDO PATRICK VIEIRA 

2020231008   LETICIA SANTOS DA SILVA 

2020201240   LUCAS DE ABREU BERTON ESTEVES DIAS 

 2020192261  LUIS ANTONIO DE LIMA 

2020174966   LUIZ CARLOS DO PRADO FILHO 

2020196768   LUZIA REGINA BATISTA FAQUINI 

2020233073   MAISA FERNANDES DA COSTA 

  2020237397 MARCIA DA SILVA DE MORAES 

 2020223466  MARCIEL MELEGATTI DE BIANCHI 

2020226995   MARCIO LUIS JAQUETA 

2020201387   MARIANA FERNANDA DOS SANTOS 

2020219964   MATHEUS FALACIO DA SILVA 

2020129778   MAURICIO FERREIRA DA SILVA 

2020232350   MOISES BATISTA SILVA 

2020211677   MOISES FERNANDO GOMES 

2020174815   NATHALIA MATARAGIA DA CRUZ 

  2020234465 NEUSA CRISTIANI VINHA FEITOSA 

2020222331   NILTON CESAR FERREIRA FIRMINO 

 2020231060  PALOMA COSTA MAIA 

2020174194   PAMELA CRISTINA FERREIRA SCARANARO 

 2020237990  PATRICIA DE ASSIS 

2020199636   PAULO CESAR FERNANDES 

2020152583   RAFAEL MAXIMO DINIS 

2020152634  2020227829 RAFAEL MAXIMO DINIS 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
30 de outubro de 2020

2020227833   REGINALDO FERNANDO MACEDO 

 2020194685  RICARDO ALAHMAR 

2020123656   RIOMAP PARTICIPAÇÕES EIRELI 

2020149638   ROBERTA DE LIMA SOUZA ARRUDA 

2020226128   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020231265   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020208175   ROGERIO LUIS DE AGUIAR 

  2020235184 ROSA RAMOS MOLINA AZEVEDO 

  2020244032 ROSALVA VIANA GONÇALVES 

 2020217742  SERGIO ALTAIR STRINGHETTA 

  2020227255 SILVIA CRISTINA PINTO 

2020199909   SQUARE FARIA LIMA EMPREENDIMENTOS 
SPE LTDA 

2020209604   TAIS CHAHINE MASCHIO DA SILVA 

2020183640   THAIGO NELSON DE ANDRADE ARAUJO 

2020222384   THIAGO MAZZUTTI GUERRA 

 2020219199  THYAGO MUSSURY CHEAR 

2020231940   VALCILEIA FONSECA DE JESUS 

2020215176  2020215180 VANDREZA PERUSSI DA SILVA 
TALHAFERRO 

2020218336   VITOR CLOVIS PISANI 

 2020195525  WAGNER MARTINI 

2020210607   WANDER EGYDIO FERRAZ 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 
 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

  2020217177 2OWT EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

 2020226120  A L D L ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE 
BENS LTDA 

2020222128   ALBERTO MERGULHÃO GUIMARÃES  

2020206087  2020213032 ALICE JOSE MUSSI ABIB 

2020240562   BRUNO ALEX PIMENTEL TEIXEIRA 

 2020237177  CESAR CERIANI 

 2020235364  CLEBER ALBERTO GREVY 

 2020180764  CRISTIANO VIANA SILVESTRE SANTOS 

 2020223745 2020223747 DANIEL DE SOUZA GUILHERMITTI 

 2020238222  EUZINETH PEREIRA BARROS 

 2020224694  FELIPE PONCHIO GARCIA 

2020234844 2020234845  FRANCIELLE DA SILVA HADDAD LOBANCO 

 2020231305  GRAZIELA DENARDIN LUCKEMEYER 

  2020239306 JOAO FLAVIO DA SILVA 

2020220978   LUCAS DE HARO BARCELLOS 

 2020237030  MILTON COSTANTINO DA SILVA 

  2020237025 SIMONE SOUZA PEREIRA 

 2020237095  VERONILDE DA SILVA PEREIRA 

 2020240763  WAGNER PRATES DOS SANTOS 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

BLOOMY FASHION EIRELI EPP 01045/20 2020000159493 AIF-A-LF 000061 
CAMILA BEATRIZ MATURI 00851/20 2020000142511 AIF-P-F 000026 
JOSE RICARDO SABBIAO RODRIGUES EPP 01090/20 2020000163054 AIF-A-LF 000072 
PAYOL DAS BOLSAS E PAPELARIA LTDA ME 01035/20 2020000161430 AIF-A-LF 000056 
QUINTA DO GOLFE CLUBE 01013/20 2020000147520 AIF-A-LF 000059 
SEST SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE 02099/20 2020000228311 AIF-P-H 000080 
SUELI APARECIDA DE BARROS CONFECÇÕES 
ME 01033/20 2020000163516 AIF-A-LF 000058 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BLOOMY FASHION EIRELI EPP 01045/20 AIP-A-LF 000131 
CAMILA BEATRIZ MATURI 00851/20 AIP-P-F 000048 
CHURRASCARIA BATISTELLA RIO PRETO LTDA 01701/20 AIP-A-S 000108 
JOSE RICARDO SABBIAO RODRIGUES EPP 01090/20 AIP-A-LF 000140 
PAYOL DAS BOLSAS E PAPELARIA LTDA ME 01035/20 AIP-A-LF 000128 
QUINTA DO GOLFE CLUBE 01013/20 AIP-A-LF 000130 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
SEST SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE 02099/20 AIP-P-H 000011 
SUELI APARECIDA DE BARROS CONFECÇÕES ME 01033/20 AIP-A-LF 000129 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
SEST SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE 02099/20 TRM-P-H 000167 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
DE HEMOTERAPIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA 01647/16 AIF-S-D 000001 
DROGA VICTOR RIO PRETO LTDA ME 00843/20 AIF-A-N 000181 
SUELY BENTO DE MORAES ME 00458/20 AIF-L-C 000054 

 
São José do Rio Preto, 30 de Outubro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
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Editais de
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Editais de
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TECNOLO-
GIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.br, o Pregão 
Eletrônico Empro nº 019/2020, Processo nº 7528/2020 objetivando 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção corretiva em IMPRESSORAS, com reposição de 
peças originais do fabricante ou compatíveis com o equipamento, 
lotadas nos órgãos, autarquias e empresas públicas do municí-
pio de São José do Rio Preto, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme especifi cação técnica contida no Anexo I, deste Edital. O 
recebimento das propostas dar-se-á até dia 13/11/2020, às 9h30 
e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e demais infor-
mações encontram-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras. São José do Rio Preto/SP, 29 de outubro de 2020. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
C.A.D.M. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (CNPJ n° 18.571.750/0001-89), sede na 
Rua XV de Novembro, 3.230, 2º and., sala 21-E, São José do Rio Preto/SP, CEP 15.015-110, 
pelo presente Edital NOTIFICA os adquirentes dos lotes abaixo relacionados para comparecerem, 
no prazo impreterível de 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital, no endereço acima 
mencionado, tendo em vista a existência de pendências em relação ao imóvel. 
 
O não comparecimento e a consequente desconsideração desta notificação ensejará a aplicação 
das sanções legais e resilição unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de restituição a crédito dos proprietários. 
 

Cliente  CPF/MF Quadra Lote 
MARCIO JUSTINO DA SILVA e IRACI 

MARIA DE AMORIM SILVA 091.401.814-05  / 099.783.334-36 12 26 

DAIANA CALDEIRA CRUZ COSTA 388.041.948-55  10 21 
NILSON ALCEU MORGADO e 

CRISTIANE MARIA GAMA DA SILVA 
MORGADO 

142.251.418-88  / 246.380.688-55 30 28 

MURILO RODRIGUES LATALISA e 
PATRICIA FERREIRA LATALISA 287.897.118-31  / 344.710.058-39 27 34 

GERCIANO JOSE SANTOS DA SILVA 420.235.448-66  10 30 
LUIS FERNANDO CORDEIRO 

NOGUEIRA e NATHALIA CHRISTINA 
DE OLIVEIRA NOGUEIRA 

375.546.448-90  / 387.307.108-80 06 02 

GUSTAVO RIBEIRO 285.323.248-43  14 01 
ANDERSON RODRIGUES TEIXEIRA e 

PATRICIA GRACIANA DE PAIVA 
TEIXEIRA 

340.523.408-50  / 300.543.878-33 06 25 

TALITA ALAGÃO CAMARGO 
FERREIRA COSTA 319.324.068-08  23 28 

INGRID ESTEVES ALVES 316.019.418-38 12 07 
 

 

 

 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 
 

 
A ASSESCRIP – Associação das Empresas de Serviços Contábeis 

de São José do Rio Preto e Região, de acordo com a legislação 

vigente e em conformidade com seu Estatuto Social, convoca 

todos os seus associados com direito a voto, para as Eleições da 

Entidade, a ser realizada no próximo dia  30/11/2020, das 13:00 

às 17:00 horas, na Rua Itália,  nº 475, nesta cidade de São José 

do Rio Preto. Ainda, em obediência ao estatuto social, abrem-se 

os prazos decorrentes do processo eleitoral.  A partir desta 

publicação, no horário comercial, dentro do prazo legal, a 

diretoria estará de plantão para o recebimento das chapas 

concorrentes. 

 

 
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020. 

 
 
        

                                                          
   Sérgio Ricardo Salomão Ernandes 

 Presidente-Gestão 2018/2020                        
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 
 

 
A ASSESCRIP – Associação das Empresas de Serviços Contábeis 
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todos os seus associados com direito a voto, para as Eleições da 

Entidade, a ser realizada no próximo dia  30/11/2020, das 13:00 

às 17:00 horas, na Rua Itália,  nº 475, nesta cidade de São José 

do Rio Preto. Ainda, em obediência ao estatuto social, abrem-se 

os prazos decorrentes do processo eleitoral.  A partir desta 

publicação, no horário comercial, dentro do prazo legal, a 

diretoria estará de plantão para o recebimento das chapas 

concorrentes. 

 

 
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020. 

 
 
        

                                                          
   Sérgio Ricardo Salomão Ernandes 

 Presidente-Gestão 2018/2020                        
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 
 

 
A ASSESCRIP – Associação das Empresas de Serviços Contábeis 

de São José do Rio Preto e Região, de acordo com a legislação 

vigente e em conformidade com seu Estatuto Social, convoca 

todos os seus associados com direito a voto, para as Eleições da 

Entidade, a ser realizada no próximo dia  30/11/2020, das 13:00 

às 17:00 horas, na Rua Itália,  nº 475, nesta cidade de São José 

do Rio Preto. Ainda, em obediência ao estatuto social, abrem-se 

os prazos decorrentes do processo eleitoral.  A partir desta 

publicação, no horário comercial, dentro do prazo legal, a 

diretoria estará de plantão para o recebimento das chapas 

concorrentes. 

 

 
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020. 

 
 
        

                                                          
   Sérgio Ricardo Salomão Ernandes 

 Presidente-Gestão 2018/2020                        
 

 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes: 
1. SERGIO ANTONIO ALVES e ALINE CRISTINA SOUZA 
DE ARAUJO, sendo ELE fi lho de APARECIDO CUSTÓDIO ALVES 
e de LAURA NARVAES ALVES e ELA fi lha de NELSON MARQUES 
DE ARAUJO e de MARIA DO CARMO SOUZA DE ARAUJO; 
2. GIOVANI COSTA LIMA e THAIS DA SILVA MATOS, 
sendo ELE fi lho de EDIVALDO ROBERTO DA COSTA LIMA e de 
NOELI LOPES LIMA e ELA fi lha de ADRIANO DE MEDEIROS 
MATOS e de ELIANE DA SILVA RODRIGUES MATOS; 
3. RIBAMAR ROCHA DA SILVA JUNIOR e SUELLEN 
GOMES DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de RIBAMAR ROCHA DA 
SILVA e de JANICE DA SILVA e ELA fi lha de ALEXANDRE GOMES 
DOS SANTOS e de DANIENI FRANCISCA DOS SANTOS; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 29/10/2020. 

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

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:
WLADEMIR JOSE MARANI DA SILVA e PRISCILA CRISTINA 
LUIZ. Ele, de nacionalidade brasileira, assistente comercial, divor-
ciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de março 
de 1974, residente e domiciliado a das Orquideas, Nº 80, Vista 
Alegre I, São José do Rio Preto, SP, fi lho de WALDEMAR DA SILVA 
e de MARIA MARINI. Ela, de nacionalidade , auxiliar de escritório, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de agos-
to de 1982, residente e domiciliada a das Orquideas, Nº 80, Vista 
Alegre I, São José do Rio Preto, SP, fi lha de EDSON PAULINO 
LUIZ e de ELENA FRANCISCA DA SILVA LUIZ. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
MARCO ROBERTO GONÇALVES ALVARES e LIDIANE SILVA 
ALCÂNTARA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divor-
ciado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 21 de março de 
1980, fi lho de PEDRO GONÇALVES ALVARES e de TEREZINA 
DANHES GONÇALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de 
enfermagem, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 29 de setembro de 1980, fi lha de VILSON PEDRO DE ALCÂN-
TARA e de JOANA DARCH DA SILVA ALCÂNTARA. 
RAPHAEL DOS SANTOS FERREIRA e THAISA LOBANCO 
TEOTÔNIO. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, divor-
ciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de maio de 
1985, fi lho de HELIO ALVES FERREIRA e de VERA LUCIA DOS 
SANTOS FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, fi nanceiro, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de maio 
de 1985, fi lha de EDSON TEOTÔNIO e de LUCIA REGINA LOBAN-
CO BEZERRA. 
VÍTOR CÉSAR CARDOZO e PATRÍCIA CRISTINA BARBOZA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante de torneiro, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de dezembro de 
1992, fi lho de FERNANDO CESAR CARDOZO e de VERA LÚCIA 
PEREIRA CARDOZO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de junho 
de 1995, fi lha de MARCIO ROGERIO BARBOZA e de SANDRA 
CRISTINA MAGAROTI. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


