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Morre senador 
Major Olimpio após 

duas semanas 
internado
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Edinho determina que Semae 
suspenda corte de água

Andressa ZAFALON

CEAGESP Acordo permite que entreposto de Rio Preto abra 
hoje normalmente para atendimento.   Pág.A2
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O médico 
Cenobelino de 

Barros Serra 
em sala de 

tratamento de 
doentes 

em Rio Preto

RIO PRETO 169 ANOS
CADERNO RESGATA HISTÓRIA E ATUAL 

MOMENTO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Hoje Rio Preto faz 169 anos, sem festa, com ruas vazias em meio à pandemia. Veja um 
pouco da história, desafios e o atual momento de obras e progresso na maior economia 
do noroeste paulista, além de uma entrevista especial com prefeito Edinho Araujo.

Procuradoria recorre ao TJ de liminar 
que abriu supermercados em Rio Preto

LOCKDOWN

A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM) ingressou com pe-
dido de Suspensão de Liminar e 
de Sentença concedida pelo juiz 
Adilson Araki Ribeiro, da 1º Vara 
da Fazenda Pública de Rio Preto. 
A solicitação foi encaminhada 
ao Presidente do Tribunal de 

Justiça, desembargador Pinheiro 
Franco, que pode divulgar sua 
decisão a qualquer momento. O 
documento é assinado pelos pro-
curador Geral, Luiz Roberto Thiese 
e pelos procuradores Leonardo 
Fernandes Teixeira e Marco An-
tonio Miranda da Costa. Pág.A2

Vigilância 
interdita onze 
empresas em 

24h de lockdown
No primeiro dia de Lock-

down, a Vigilância Sanitária 
interditou 11 empresas por 
descumprir o decreto munici-
pal n° 18.861 em Rio Preto. A 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
fiscalizou a circulação de 
pessoas, porém não aplicou 
nenhuma multa a cidadão. A 
informação foi divulgada nesta 
quinta-feira (18) pela equipe 
de Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura.  Pág.A4

Venda de 
bebidas alcoólicas 
continua proibida 

mesmo com liminar
Pág. A2

Recurso afirma 
que surto de Covid 

aumentou nos 
estabelecimentos

Pág. A3

Suplente assume 
vaga do senador 

marcado por 
polêmica

Mais 339 
casos e 15 
mortes por 

Covid
Nas últimas 24 horas, 339 

novos casos da doença foram 
confirmados, sendo 286 por 
exame PCR e 14 por TR soroló-
gico e 39 TR antígeno. Pelo se-
gundo dia seguido, ocorreram 
15 óbitos com resultados posi-
tivos para Covid-19. O boletim 
epidemiológico foi atualizado 
pela Secretaria de Saúde na 
manhã de ontem. Pág.A5
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HB rebate acusação de 
ter fechado leitos de UTI
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Divulgação

Supermercados abertos sem poder vender bebida alcoólica
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Procuradoria do município recorre de 
decisão que abriu os supermercados

A Procuradoria Geral do 
Município (PGM) ingressou na 
manhã desta quinta-feira com 
pedido de Suspensão de Limi-
nar e de Sentença concedida 
pelo juiz Adilson Araki Ribeiro, 
responsável pela 1º Vara da 
Fazenda Pública de Rio Preto. A 
solicitação foi encaminhada ao 
Presidente do Tribunal de Jus-
tiça, desembargador Pinheiro 
Franco, que pode divulgar sua 
decisão a qualquer momento.

No pedido a PGM alega que 
“a decisão que concedeu a li-
minar representa grave ameaça 
saúde pública ao determinar 
a suspensão dos efeitos do 
Decreto Municipal nº 18.861, 
de 16 de março de 2021, pos-
sibilitando que os associados 
da impetrante (APAS) voltem a 
abrir sob respeito ao disposto 
no Plano SP (decreto estadual 
65563-fase emergencial)”, diz 
o documento assinado pelos 

procurador Geral, Luiz Roberto 
Thiese e pelos procuradores 
Leonardo Fernandes Teixeira 
e Marco Antonio Miranda da 
Costa.

A PGM segue detalhando 
que “o ato editado pelo Municí-
pio impõe uma série de medidas 
restritivas (lockdown) com o 
intuito de induzir o aumento da 
taxa de isolamento social, me-
dida mais eficaz para quebrar a 
cadeia de contágio da Covid-19, 
sendo que tais medidas serão 
mais restritivas até a data de 
21/03/2021 e menos restri-
tivas à partir de 22/03/2021, 
sendo o prazo de vigência até 
31/03/2021”, detalha.

Os procuradores detalham 
que a liberação do funciona-
mento dos estabelecimentos 
associados a Associação Pau-
lista de Supermercados “con-
cedida inaudita altera partes 
(do Decreto), coloca em risco 
todo o conjunto de medidas que 
foram planejadas, organizadas e 
aplicadas em outros momentos 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

LOCKDOWN

Supermercados abri-
ram para atendimento 
presencial após limi-
nar da Justiça de
Rio Preto

Divulgação

Liminar garante abertura a 43 associados da 
Apas, mas proíbe venda de bebidas alcoólicas  

Os 43 supermercados, hi-
permercados e mercados que 
fazem parte da Associação 
estão abertos desde ontem. 
No entanto, muito se questio-
nou sobre a venda de bebidas 
alcoólicas. A venda ou a en-
trega por delivery desse tipo 
de bebida está proibida pelo 
decreto 18.861, que institui 
o lockdown.

Os estabelecimentos ou 
entregadores que forem fla-
grados vendendo ou levando 
as bebidas, terão o material 
apreendido e estão sujeitos a 
autuações.

A equipe do DHoje deu 
uma volta por Rio Preto para 
avaliar a situação dos merca-
dos neste momento de aber-
tura e não encontrou nenhum 
estabelecimento com filas de 
espera ou estacionamentos 
lotados. Essa ronda foi no 
período da manhã desta quin-
ta-feira (18).

Os mercados visitados fo-
ram: Porecatu da Rua Silva 
Jardim, JJ Supermercados da 
Aparecida do Taboado, Su-
permercado Dia, Atacadão da 
Zona Norte, Amigão, Kawaka-
mi da Mirassolândia, Atacadão 
do bairro Santa Cruz, Carrefour 
e Laranjão do Jardim Soraya.

No caso do Supermerca-
dos Laranjão nossa equipe 
encontrou prateleiras sem es-
toque e muitos entregadores 
na entrada do estabelecimen-
to aguardando as compras 
para entregarem aos clientes. 
Pelo menos 20 motos estava 
estacionadas.

Em conversa com o grupo 
de entregadores, a reclama-
ção foi de que o supermer-
cado demora para separar os 
pedidos e eles acabam ficando 
ociosos esperando.

A reportagem entrou em 
contato com o Supermercados 
Laranjão, mas, até o momen-
to, não obteve retorno.

Andressa ZAFALON

Acordo reabre Ceagesp para 
atendimento nesta sexta-feira
Após aglomeração e tumul-

to na entrada da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (CEAGESP) auto-
rizados para funcionarem ape-
nas por delivery por decreto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que instituiu o lockdown em Rio 
Preto, o secretário municipal 
de Agricultura e Abastecimento 
Pedro Pezzuto autorizou a reto-
mada das atividades no centro 
de distribuição.

Após diálogo entre presi-
dente da CEAGESP Coronel 
Mello Araújo e o secretário 
municipal de Agricultura e 
Abastecimento Pedro Pezzuto, 
ficou esclarecido que as ativi-
dades da CEAGESP não sofrem 
qualquer mudança pelo decreto 
que trata do lockdown em sua 
rotina de trabalho, tendo em 
vista a necessidade de manter 
o abastecimento de alimentos 
no município e região e tam-
bém o modelo de atendimento 
dos atacadistas.

Segundo o gerente da Ce-
agesp de Rio Preto, Carmo 
Martins Macedo, o presidente 
entrou em contato com as 
autoridades do município e 
conseguiu a liberação para vol-
tar normalmente as atividades, 
pois a administração pública 
entendeu que a Ceagesp não 
pode trabalhar de outra forma 
nem mesmo em lockdown.

Na quarta-feira (17), cerca 

de 50 caminhões e utilitários 
aglomeraram, entre o período 
das 5h às 7h30, no portão 
de entrada e nas imediações 
durante o cumprimento do 
decreto municipal nº18.861, 
sem alternativa, o presidente 
da Ceagesp, coronel Ricardo 
Augusto Nascimento de Mello 
Araújo contrariou o Decreto 
Municipal e autorizou a entrada 
dos permissionários.

Sue PETEK Divulgação

Ceagesp vai atender normalmente hoje

Andressa ZAFALON

Setor de bebifdas em supermercado fechado

com o intuito de combater a pro-
liferação do vírus da Covid-19”, 
relata o documento.

A decisão do juiz Adilson 
Araki Ribeiro é criticada pelos 
procuradores, que relatam ser 
“fato que se mostra mais grave é 
que a decisão foi proferida sem 
ao menos ter conhecimento 
dos dados técnicos da Secre-
taria Municipal de Saúde, que 
demonstram que o vírus está 
circulando de forma intensa e 
acelerada, evidenciando risco 
iminente de colapso do siste-
ma de saúde público e privado, 
não restando outra alternativa 
senão a adoção de medidas 
mais restritivas como as des-
critas no Decreto Municipal nº 
18.861/2021, cujo objetivo é 
de reduzir a aceleração da trans-
missão e, consequentemente, 
preservar o maior número de 
vidas que venham necessitar 
de internação em leitos de UTI 
e enfermarias”, relatam os pro-
curadores.

A PGM conclui o pedido 

Recurso dá números e afirma que surto de 
Covid cresceu nos estabelecimentos este ano

Documento da Vigilância 
Epidemiológica anexado pela 
Procuradoria Geral do Município 
no pedido de Suspensão de Li-
minar e de Sentença concedida 
pelo juiz Adilson Araki Ribeiro, 
responsável pela 1º Vara da 
Fazenda Pública de Rio Preto 
que autorizou a abertura de 
supermercados associados a 
Associação Paulista de Super-
mercados (APAS) demonstra 
que os casos de covid-19 do-
braram nos estabelecimentos 
em 2021.

De acordo com o documen-
to em 2020 foram registrados 
16 surtos de covid-19 nos 
supermercados entre março e 
dezembro, enquanto que em 
2021 já foram registrados 9 
surtos da doença.

Ainda de acordo com o do-
cumento em 2021 foram con-
firmados 86 casos de covid em 
funcionários de supermercados, 
enquanto que no ano passado 

os casos totalizaram 155.
Já média mensal de surtos 

nos estabelecimentos totalizou 
1,6 em 2020, enquanto que 
neste ano totaliza 3, assim 
como a média de suspeitos 
que no ano passado foi de 29, 
enquanto que nos três primeiros 
meses deste ano totalizaram 
60.

A média mensal de casos 
confirmados em funcionários 
de supermercados totalizou 15 
em 2020, enquanto que entre 
janeiro e março já somam 34.

O documento é assinado 
pela gerente da Vigilância Epi-
demiológica, Andrea Negri, 
que relata “Considerando os 
indicadores epidemiológicos da 
COVID-19 na presente data que 
demonstram que o vírus está 
circulando de forma intensa e 
acelerada, evidenciando risco 
iminente de colapso do siste-
ma de saúde público e privado, 
as medidas de “lockdown” 
possuem objetivo de reduzir a 
aceleração da transmissão e é 

a medida imediata que deve ser 
mantida para preservar o maior 
número de vidas que venham 
necessitar de internação em 
leitos de UTI e enfermarias”, diz 
o documento.

A enfermeira detalha o cres-
cimento da circulação dos 
casos de covid-19 nos super-
mercados, e relata a ocorrência 
de uma morte entre os funcio-
nários dos estabelecimentos.

“A tabela 3 apresenta os 
surtos de COVID-19 investiga-
dos em mercados do município, 
demonstrando que em 2021, 
os surtos dobraram em relação 
a média mensal de 2020 (em 
2020 tivemos 10 meses de 
pandemia), bem como dobra-
ram o número de suspeitos e 
casos confirmados. Este dado 
vem corroborar como evidência 
da maior circulação viral que já 
foi explicitada acima. Em 2021 
ocorreu um óbito confirmado de 
COVID-19 em trabalhador de 
mercado da cidade”, concluiu 
Andrea Negri.

Thiago PASSOS 

solicitando “a concessão de 
efeito suspensivo ao presente 
pedido de suspensão de limi-
nar, com a maior urgência, nos 
termos dos artigos 15, §4º, da 
Lei 12.016/09 e 4º, §7º, da 
Lei 8.437/92”, assim como, a 
ao final , o reconhecimento em 
definitivo de necessidade de 
suspensão da decisão impug-
nada , providencia esta que de-
verá perdurar até o transito em 
julgado da decisão de mérito no 
processo principal”, detalham 
os procuradores.

Fiscalização verifica quem está aberto

Nesta quinta-feira (18), 
segundo dia de Lockdown, a 
Vigilância Sanitária fiscaliza 
todos os hipermercados e 
supermercados que estão 
em funcionamento em Rio 
Preto para verificar se eles 
realmente são associados 
na Associação Paulista de 

Supermercado (APAS).
A gerente da Vigilância 

Sanitária, Miriam Wowk Silva 
confirmou a fiscalização nos 
43 hipermercados e super-
mercados da APAS. Caso o 
estabelecimento esteja em 
funcionamento e não consi-
ga comprovar que integra a 
associação será multado e 
interditado. “Todas as equi-

pes estão na rua, fazendo as 
ações. Os supermercados 
são fiscalizados durante a 
ronda na respectiva região”, 
disse.

Segundo a Assessoria 
da Apas, os supermercados 
estão sendo fiscalizados e 
aqueles que estiverem fun-
cionando e não for associado 
receberá multa.

Sue PETEK
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PRÉDIO

Edinho manda Semae 
suspender corte de água

Por determinação do pre-
feito Edinho Araújo, o Semae 
- Serviço Municipal de Água e 
Esgoto de Rio Preto suspen-
deu o corte de fornecimento 
de água até o dia 7 de maio. 
Segundo o prefeito, o acesso 
a água é imprescindível neste 
momento em que a pandeia da 
Covid está colocando em risco 
o atendimento hospitalar.

“Vivemos um momento 
dramático em nossa cidade 
no combate ao coronavírus. 
Medidas de asseio, higiene e 
limpeza são determinantes. 
O simples gesto de lavar as 
mãos pode fazer a diferença.” 
O decreto suspendendo o corte 
por inadimplência está sendo 
publicado no Diário Oficial do 
Município, nesta sexta-feira, 
dia 19.

A interrupção do corte do 
fornecimento de água contribui 
para as ações de isolamento 
social e fortalecem o lockdown. 
O corte exige a locomoção de 

uma equipe e a entrada no 
terreno da casa das pessoas, o 
que não deve ser evitado. O su-
perintendente, Nicanor Baptista 
disse, no entanto, que a sus-
pensão do corte não significa 
que as pessoas não precisam 
pagar a conta de água.

“A suspensão do corte é 
uma ação social que tem por 
objetivo não deixar faltar água 
para nenhum rio-pretense no 
momento em que a pandemia 
se intensifica e a dificuldade 
econômica aumenta”, declarou 
Nicanor Batista. Ele ressalta, 
porém, que as pessoas pre-
cisam continuar pagando a 
conta de água, não deixando a 
acumular as tarifas.

O Semae, ciente de sua 
responsabilidade, reafirma o 
seu compromisso de garantir o 
abastecimento de água tratada, 
coleta e tratamento de esgoto. 
“Contamos com a colaboração 
da população, para que pos-
samos manter a prestação de 
serviços de saneamento básico 
de Rio Preto como a 4º melhor 
do Brasil”, disse Nicanor.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

PROJETO

Doria e Bruno Covas querem 
antecipar mais feriados

O governador de São Paulo, 
João Doria, encaminhou para 
a Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) a proposta 
de antecipar o feriado estadual 
de 9 de julho para o dia 25, 
segunda-feira. A medida, caso 
aprovada pelos deputados 
estaduais, valerá para todo o 
estado de São Paulo.

O objetivo do governador é 
aumentar a taxa de isolamento 
no estado, que tem ficado 
abaixo das expectativas, só 
aumentando nos feriados e 
finais de semana. Ontem (17), 
a taxa de isolamento foi de 
54%, abaixo do mínimo con-
siderado necessário de 55% 
para diminuir a propagação do 
novo coronavírus (covid-19) e 
evitar um colapso no sistema 
de saúde.

“A expectativa é de que o 
projeto possa ser analisado 

em regime de urgência e pos-
sa ter a aprovação majoritária 
dos deputados da Assembleia 
Legislativa do estado de São 
Paulo”, disse Doria.

Cidade de SP - Para au-
mentar o isolamento social 
na cidade de São Paulo, o 
prefeito Bruno Covas também 
propôs à Câmara Municipal 
para antecipar dois feriados 
municipais: o de Corpus Christi, 
em junho, e o da Consciência 
Negra, em novembro, para 
que ocorram ainda nesta se-
mana, na quarta-feira (20) e 
quinta-feira (21). Com a me-
dida, a cidade de São Paulo 
teria um feriado prolongado, 
começando na quarta-feira e 
terminando na segunda-feira 
(25), com a sexta-feira (22) 
de ponto facultativo. A votação 
dos feriados municipais na 
Câmara Municipal está prevista 
para ocorrer ainda hoje (18), a 

Da REDAÇÃO

Morre senador major Olímpio

O senador Major Sérgio 
Olímpio Gomes, 58 anos, 
morreu nesta quinta-feira (18) 
por complicações causadas 
pela covid-19. Segundo um 
post na conta oficial do Twitter 
do senador, a família de Olim-
pio informava que ele morreu 
por morte cerebral.

“Com muita dor no cora-
ção, comunicamos a morte 
cerebral do grande pai, ir-
mão e amigo, Senador Major 
Olimpio. Por lei a família terá 
que aguardar 12 horas para 
confirmação do óbito e está 
verificando quais órgãos serão 
doados. Obrigado por tudo 
que fez por nós, pelo nosso 
Brasil.”

O senador estava internado 
desde o começo de março por 
causa de complicações pro-
vocadas pelo vírus. Ele estava 
internado na UTI do hospital 
São Camilo em São Paulo em 
estado grave e foi intubado 
algumas vezes. Foi um gran-
de defensor da vacinação da 
população para frear o avanço 
da doença, porém, acabou 
sendo mais uma vítima do 
coronavírus.

A porta voz do Comando 
do Policiamento do Interior 
(CPI-5), tenente Amália Paci 
disse que o major Olímpio foi 
o militar que chegou mais alto 
na carreira política e foi um 
dos primeiros que despontou 
na carreira militar. “Ele lutou 
muito pela polícia não apenas 

sanador Alexandre Luiz Giorda-
no (PSL-SP). Giordano assume 
o cargo já marcado por polêmi-
ca envolvendo os governos bra-
sileiro e paraguaio, na compra 
de energia elétrica excedente 
da usina hidrelétrica de Itaipu.

Da REDAÇÃO em Rio Preto como no Estado 
de São Paulo tanto para os mi-
litares quanto para os policiais 
civis.  Ele ajudava muito a po-
lícia militar de Rio Preto, além 
disso a contribuição do major 
na área da saúde era notória 
com a destinação de verbas 
para os hospitais. O major teve 
número de votos expressivos 
em Rio Preto”, lamenta.

Eleito com cerca de nove 
milhões de votos, em 2018, 
Olímpio foi um político com-
bativo nas suas convicções 
conservadoras.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) lamentou a morte do 
parlamentar: “O Estado de São 
Paulo perdeu um combativo e 
atuante parlamentar”. Assume 
a vaga o primeiro suplente de 

Divulgação 

ESTAVA INTERNADO

ATÉ 7 DE MAIO

Semae suspendeu corte de água até maio

Arquivo DHOJE

Morte de senador abala Brasília 
A morte do senador Major Olímpio (PSL-SP, foto) por co-

vid-19, ontem, aos 58 anos, abalou Brasília. O senador estava 
internado desde o começo de março por causa de complicações 
provocadas pelo vírus. Eleito com cerca de nove milhões de 
votos, em 2018, Olímpio foi um político combativo nas suas 
convicções conservadoras. Foi um grande defensor da vacinação 
da população para frear o avanço da doença, porém, acabou 
sendo mais uma vítima do coronavírus. O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) lamentou a morte do parlamentar: “O Estado de São Paulo 
perdeu um combativo e atuante parlamentar”. Assume a vaga o 
primeiro suplente de sanador Alexandre Luiz Giordano (PSL-SP). 
Giordano assume o cargo já marcado por polêmica envolvendo 
os governos brasileiro e paraguaio, na compra de energia elétrica 
excedente da usina hidrelétrica de Itaipu. 

Lucro 
O setor de supermercado 

foi o que mais lucrou neste 
período de pandemia. Preços 
de produtos, inclusive, foram 
majorados sem nenhum moti-
vo que justificasse o aumento. 
Agora, neste momento crucial 
para combater o avanço da 
covid-15, que tem vitimado 
brasileiros, a APAS consegue 
liminar na Justiça e quebrou 
a corrente do lockdown. A 
Prefeitura recorreu, porém, 
até as 18h30 de ontem, o 
TJ não havia se manifestado.  

Só atrapalha 
Ao fazer uma análise sobre a decisão da Justiça que concedeu 

liminar à Associação Paulista de Supermercados (APAS), que 
permitiu aos estabelecimentos retomar suas atividades neste 
período de lockdown, o presidente da Câmara, Pedro Roberto 
Gomes (Patriota, foto), lamentou a divisão de grupos que só serve 
para atrapalhar as medidas restritivas para controlar o avanço da 
covid-19. “Não gosto de lockdown e gostaria de estar em plena 
atividade, mas com a possibilidade de pessoas morrerem sem ar 
e leito de UTI é real, precisamos fazer nossa parte”, diz, acrescen-
tando que espera que o quadro adverso melhore o quanto antes.

Lava Jato
Arthur Lira (PP-AL), pre-

sidente da Câmara Federal, 
ontem, ao lado do ministro 
Gilmar Mendes, do STF, criti-
caram a Operação Lava Jato 
e a atuação dos juízes e pro-
curadores envolvidos. Lira diz 
que é preciso que o Ministério 
Público continue a cumprir o 
seu papel constitucional de 
defesa do cidadão, em defe-
sa da sociedade: “Mas sem 
querer, de maneira biônica, 
eleger prefeitos, governadores 
e presidente da República”.

Boicote
O consumidor, entretanto, 

tem parcela de culpa nesse 
imbróglio. Como está em 
período de isolamento social, 
bastaria não comparecer aos 
supermercados. Infelizmente, 
os afoitos não resistiram e 
foram às compras, já que a 
liminar proibia aplicar multa 
prevista no decreto, de R$ 
1.200,00. O boicote seria 
uma atitude de consciência e 
de respeito aos que se expõem 
suas vidas, nas UTIs, para tra-
tar os infectados. Respeito!!! 

Origem
Boa parte da roubalheira 

tem origem no próprio Con-
gresso, devido a expertise de 
corruptos eleitos pelo povo. 
Quando algum senador ou 
deputado é enquadrado por 
crime de corrupção, os pares 
fazem o diabo para proteger o 
infrator. A Lava Jato pode ter 
cometido erros, porém, recu-
perou bilhões desviados dos 
cofres públicos. Se não fosse 
o MP e a Polícia Federal, a 
roubalheira estava propagando 
mais que o coronavírus.

Suspende
Bruno Marinho (Patriota) 

apresentou projeto que, se 
for aprovado pelo plenário, vai 
obrigar o Semae a suspender 
o carte de água por 180 dias. 
Como o Poupatempo está com 
as atividades suspensas por 
causa da pandemia, o verea-
dor disse que um cidadão, que 
teve o fornecimento de água 
suspenso, não teve como fazer 
o parcelamento da dívida e 
ficou por três dias sem água. 
A proposta deverá ser votada 
no começo de março.

Kit cloroquina
O ex-secretário da Saúde 

de Rio Preto, médico sanita-
rista Cacau Lopes, criticou a 
prefeita de Potirendaba, Gis-
laine Franzotti (PTB), na rede 
social. Segundo ele, a pete-
bista continua defendendo o 
kit cloroquina no tratamento 
de combate à covid-19. “A 
prefeita fica fazendo dema-
gogia com o kit cloroquina, 
vendendo ilusão à população, 
mas quando a coisa aperta 
encaminha para Rio Preto. Aí 
é fácil, né, prefeita!”.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

A proposta deverá ser votada 
no começo de março.

encaminha para Rio Preto. Aí 
é fácil, né, prefeita!”.

Segundo dia de lockdown tem novo protesto

Um grupo de manifestan-
tes se reuniu mais uma vez 
em frente à Prefeitura para 
protestar contra o lockdown 
e o direito de ir e vir, na noite 
desta quinta-feira (18).

Billi é um dos participantes 
do protesto e disse que a luta 
é pelo direito constitucional. 

“Artigo quinto da constituição 
garante o direito de ir e vir. Um 
decreto municipal, ditadorial, 
não pode sobrepor â Consti-
tuição”, comenta

De acordo com o grupo, 
todos os dias haverá manifes-
tação até que essa situação 
se reverta. “Estamos tentando 
manter o nosso direito de ma-
nifestação e convidamos toda 

a população para se juntar a 
nós”, afirma Billi.

Rio Preto está no segun-
do dia de lockdown que, de 
acordo com o decreto, vai até 
domingo.

A Guarda Civil Municipal 
estava presente no local e 
explicou que não cabe à Cor-
poração as fiscalizações. “A 
GCM somente apoia as fisca-

lizações feitas pela Vigilância 
Sanitária e pelos Fiscais de 
Posturas. Nosso trabalho é 
manter a ordem no local”, en-
fatiza o Guarda Civil Municipal, 
Corazza.

Nova manifestação está 
sendo organizada para esta 
sexta-feira (19) que, inclusive, 
é feriado pelo aniversário da 
cidade.

Andressa ZAFALON 

Após o incêndio na noite do 
dia 23 de janeiro que destruiu 
a parte de cima do prédio da 
antiga rodoviária, onde ficavam 
os comerciantes do Shopping 
Azul, o local passou por várias 
avaliações de especialistas 
que fizeram, inicialmente, o 
escoramento do teto e da caixa 
d’água para poderem liberar 
parte da Rua Pedro Amaral 
para o trânsito.

Na segunda-feira (15) a 
assessoria do Executivo confir-
mou a finalização da demolição 
da caixa d’água e disse que o 
próximo passo é a demolição 
e parte do teto. “Os projetistas 
contratados estão analisando e 
calculando como será a demo-
lição parcial do teto para futura 
reconstrução”, disse o Secre-
tário de Obras, Israel Cestari.

A reconstrução, a princípio, 
está programada somente par 
ao próximo semestre por conta 
da pandemia.

Obras vai demolir 
teto do antigo 
Shopping Azul

Andressa ZAFALON 

partir das 15h.
“Com essa decisão, tere-

mos um período mais prolon-
gado de feriados e, com isso, 
desejamos ter índices [de iso-
lamento] semelhantes ao dos 
demais feriados e aos finais de 
semana”, disse Doria.

Segundo o prefeito Bruno 
Covas, a prefeitura tem feito 
um esforço em aumentar o 
número de leitos de unidades 
de terapia intensiva (UTI) e de 
enfermaria. A taxa de ocupa-
ção de leitos têm sido alta, de 
76% em leitos de enfermaria e 
de 91% em leitos de UTI, o que 
demonstra que os hospitais 
municipais ainda estão con-
seguindo atender os pacientes 
que precisam de internação 
por causa do novo coronavírus. 
Mas próximo da beira de um 
colapso, o que pode fazer com 
que nem todos os pacientes 
consigam ser atendidos nos 
hospitais.



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
19 de março de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

Onze empresas são interditadas 
em 24 horas de lockdown

No primeiro dia de Lockdown, 
a Vigilância Sanitária interditou 
11 empresas por descumprir o 
decreto municipal n° 18.861 
em Rio Preto. A Guarda Civil 
Municipal (GCM) fiscalizou a 
circulação de pessoas, porém 
não aplicou multa. A informação 
foi divulgada nesta quinta-feira 
(18) pela equipe de Assessoria 
de Comunicação da Prefeitura.

A Vigilância Sanitária de Rio 
Preto informou que as interdições 
ocorreram em pontos distintos 
de Rio Preto e tratam-se de es-
tabelecimentos que não estão na 
lista de serviços essenciais como: 
clínica médica (atendimento 
eletivo), papelaria, sorveteria, 
material de construção , dentre 
outros. As empresas flagradas 
pela Vigilância Sanitária deverão 
permanecer fechadas por 15 
dias.

A gerente da Vigilância Sani-
tária, Miriam Wowk Silva informou 
que recebeu mais de 80 denún-
cias com relação a estabeleci-
mentos comerciais, somente no 

primeiro dia de lockdown, porém 
muitas denúncias não procediam. 
“Estamos com todo o efetivo nas 
ruas e estamos percorrendo toda 
a cidade. Estamos verificando 
todos os locais, independente de 
denúncia”, disse.

A Guarda Civil Municipal infor-
mou que ampliou nesta quinta-fei-
ra (18) a fiscalização relacionada 
à circulação de pessoas. Essa 
fiscalização ocorrerá por meio 
de patrulhamento permanente 
pelas ruas e avenidas da cidade 
e estacionamento de equipes em 
pontos estratégicos, com o obje-
tivo orientar sobre o risco da cir-
culação de pessoas, assim como 
impedir a realização de qualquer 
tipo de festa ou evento que gere 
aglomeração.

Com relação ao número de 
pessoas abordadas durante o 
primeiro dia de lockdown no mu-
nicípio, a equipe do jornal enviou o 
questionamento e aguarda retorno 
da Assessoria de Comunicação da 
GCM. Além disso, a GCM atuará 
no apoio à Vigilância Sanitária, 
que fiscaliza os estabelecimentos 
comerciais quanto ao cumprimen-
to das restrições.

Sue PETEK 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

FLAGRANTES

Fiscalização conta com apoio da GCM para visita a empresas e bloqueios para 
verificação de cidadãos

Um empresário de 38 
anos teve seu carro e itens 
roubados por dois desco-
nhecidos que o ameaçaram 
com uma arma. O caso 
ocorreu na última quarta-
-feira (17) por volta das 22h 
na Rodovia Roberto Rollem-
berg, em Buritama.

De acordo com o depoi-
mento da vítima, ele dirigia 
pela rodovia em um trevo 
da cidade e  reduziu a velo-
cidade para passar por uma 
lombada, momento em que 
foi abordado por uma dupla 
armada.

Os acusados ordenaram 
que o empresário estacio-
nasse o veículo. A vítima 
desceu do carro que foi rou-
bado junto com os objetos 
que estavam dentro dele.

A Polícia Militar foi acio-
nada pela vítima tendo pres-
tado socorro e orientado o 
empresário a registrar um 
boletim de ocorrência do 
ocorrido.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Empresário tem 
carro roubado 

em rodovia
Da REDAÇÃO

GPS Trio é preso após caminhão com 1,7 mil 
caixas de óleo ser roubado e rastreado

Trio composto por motoris-
ta de 31 anos, um engenheiro 
civil de 38 anos e um vende-
dor de 27 anos é preso em 
flagrante após um caminhão, 
que transportava 1.764 caixas 
de óleo de cozinha, ser furtado 
e rastreado. O crime ocorreu 
na última quarta-feira (17) às 
22h20, na Rua Floresmilha 
Ferraz da Silva em Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, a 
Polícia Militar foi informada de 
um furto em andamento, de 
um caminhão transportando 
caixas de óleo de soja, que 
saiu Rondonópolis/MT para o 
Rio de Janeiro/RJ, que foi ras-
treado em um terreno atrás do 
condomínio Recanto do Lago.

Ao chegar ao local men-
cionado a polícia se deparou 
com o veículo estacionado 

em frente a um barracão e o 
motorista do caminhão, que 
ao ser questionado sobre a 
denúncia afirmou ter sido se-
questrado ao parar para usar 
o banheiro e beber água em 
um posto de combustível na 
rodovia Washington Luiz.

Para conferir a veracidade 
do depoimento, a polícia veri-
ficou a câmera de segurança 
de uma casa vizinha onde foi 
mostrado o motorista dirigindo 
o caminhão até o local, na 
companhia do vendedor, ao 
contrario do que foi alegado 
pelo suspeito.

Ainda na gravação da câ-
mera, foi mostrado uma em-
pilhadeira retirar dois paletes, 
com caixas de óleo, do veículo 
e seguida em entrar no bar-
racão que foi alugado pelo 
vendedor no valor de R$1.000 
que seria entregue ao enge-
nheiro civil e seu irmão, res-

Da REDAÇÃO

Polícia chegou até o caminhão após rastrear GPS do 
veículo, que estava no bairro Recanto do Lago

Arquivo DHOJE

ponsáveis pelo imóvel.
O engenheiro chegou ao 

local após ser informado da 
presença da PM e do caminhão 
em frente ao barracão. Ao ser 
interrogado acabou assumin-
do que teria locado o imóvel 
ao vendedor, mas ao notar 
o nervosismo dos locadores 
pediu que retirassem os itens 
e abandonassem a locação.

A polícia entrou em contato 
com os outros envolvidos que 
não estavam presentes no 
local e se direcionaram a casa 
do engenheiro na intenção de 
buscar a chave do barracão e 
foram recebidos pela esposa 
do suspeito. Ao questionar a 
presença de algo ilícito na re-
sidência a mulher afirmou que 
seu marido guardava em casa 
uma arma que foi identificado 
como uma pistola.

O engenheiro alegou que 
possui a arma para proteção 

NA REGIÃO

própria, porém nenhum docu-
mento de autorização de porte 
foi encontrado. Retornaram ao 
barracão onde o proprietário 
afirmou possuir no local um 
cofre com R$34.840 mais 
munições, sendo encontrado 
pela PM apenas um cheque 
de R$29.650 e 89 munições.

O representante da empre-
sa que transportava o óleo foi 
informado sobre o fato, dei-
xando na responsabilidade do 
representante do rastreamen-
to a devolução dos produtos.

As provas do crime foram 
apreendidas e os envolvi-
dos foram encaminhadas a 
Delegacia Policial, onde as 
testemunhas e os acusados 
foram ouvidos e dada a voz 
de prisão aos três envolvidos. 
O irmão do engenheiro deverá 
comparecer a central para pa-
gamento de sua fiança. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

MALVINA LUIZA FERREIRA DA 
SILVA – Falecida aos 77 anos de idade, 
natural de Ibirá/SP, era viúva. Deixou 
seus fi lhos Maria Cristina, Vanilde, Vera 
Lucia, João Luiz. Seu sepultamento 
deu-se no dia 18/03/2021 às 16:00. 
Saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

JOSÉ EURIPEDES RODRIGUES – 
Falecido aos 66 anos de idade, natural 
Paulo de Faria/SP, casado com Marlene 
de Paula Rodrigues. Deixou seus fi lhos 
Reinaldo, Renato. Seu sepultamento 
deu-se no dia 18/03/2021 às 16:30. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA NETO 
– Falecido aos 80 anos de idade, natural 
Tanabi/SP, casado com Maria Pereira 
de Jesus Almeida. Deixou seus fi lhos 
Dulcinei, Sidinei, Claudinei, Sirlei, Edi-
neia, Valdinei, Valdir. Seu sepultamento 
deu-se no dia 18/03/2021 às 17:00. 
Saindo seu féretro do velório Municipal 
de São Francisco-SP para o cemitério 
Municipal de São Francisco-SP.

DIRCE FRABIO – Falecida aos 
54 anos de idade, natural Ariflama/
SP, era divorciada. Deixou seus fi lhos 
Rodrigo Frabio Antonio, Rogerio Frabio 
Antonio. Seu sepultamento deu-se no 
dia 17/03/2021 às 09:00. Saindo seu 
féretro do velório Direto para o cemitério 
São João Batista.

FABIANO FRANCISCO CARVA-
LHO – Falecido aos 40 anos de idade, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
era solteiro. Deixou seu fi lho Kauan 
Francisco. Seu sepultamento deu-se no 
dia 18/03/2021 às 15:00. Saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

CLECIO YUJI KUSHIYAMA – Faleci-
do aos 54 anos de idade, natural Cardo-
so/SP, casado com Maria das Graças. 
Deixou sua fi lha Camila. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 18/03/2021 às 
15:00. Saindo seu féretro do velório 

  FALECIMENTOS

Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

CLEMENTINO BACHO – Falecido 
aos 93 anos de idade, natural de São 
José do Rio Preot/SP, era viúvo. Deixou 
seus fi lhos Clausa, Cirlei, Diva. Seu se-
pultamento deu-se no dia 18/03/2021 
às 16:00. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério São 
João Batista.

MARIA ALMERINDA DE JESUS – 
Falecida aos 93 anos de idade, natural 
de Uberaba/MG, era viúva. Seu sepul-
tamento deu-se no dia 18/03/2021 às 
17:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

GILBERTO FERNDES DE ALMEI-
DA – Falecido aos 69 anos de idade, 
natural Dourados/MS, solteiro. Deixou 
seus fi lhos Leandro, Daiane. Seu se-
pultamento deu-se no dia 18/03/2021 
às 17:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

ALICINDO DE MORAES – Falecido 
aos 74 anos de idade, natural de Monte 
Aprázivel/SP, era viúvo. Deixou seus 
filhos Rosimeire, Cassi Aparecida, 
Elizangela. Seu sepultamento deu-se 
no dia 18/03/2021 às 14:00. Saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

GILMAR DOS SANTOS – Falecido 
aos 69 anos de idade, natural Catan-
duva/SP, casado com Lenilda Sandra 
Moreira dos Santos. Deixou seus fi lhos 
Paulo, Simone, Edson. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 18/03/2021 às 
13:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

MATILDA LUIZ DE SOUZA – Fa-
lecida aos 76 anos de idade, natural 
Fernandópolis/SP, solteira. Deixou sua 
filha Marinalda. Seu sepultamento 
deu-se no dia 17/03/2021 às 17:00. 
Saindo seu féretro do velório Direto 
para o cemitério São João Batista.

TRÁFICO VIZINHOS

Dupla é detida com 
maconha, entre eles 

um adolescente
Polícia Militar deteve em 

flagrante um homem de 34 
anos e um adolescente de 16 
anos que escondiam em suas 
roupas porções de maconha. 
O caso ocorreu nesta quarta-
-feira às 17h, na Rua Italina 
Fabrete Oger em Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções fornecidas, a PM estava 
em diligência pela rua quando 
observou a dupla de acusados 
conversando em pé na calça-
da, e os dois tentaram fugir.

Ao realizar a revista pessoal 
foram encontradas duas por-
ções maconha escondidas na 
cintura do homem e mais duas 
porções, da mesma droga, e 
R$20 no bolso da bermuda do 
adolescente.

Os acusados confessaram 
que venderiam cada porção 
por R$50. O desempregado 
confessou morar na casa 
onde os dois conversavam na 
calçada autorizando acrescen-
tando possuir mais drogas na 
gaveta de uma escrivaninha 
do imóvel.

Ao revistar a residência foi 
encontrado então um tijolo de 
maconha cortado ao meio. 
As drogas foram pesadas e 
encaminhadas para a perícia.

Os acusados foram levados 
para a Central de Flagrantes. O 
homem foi preso por porte de 
drogas sem autorização e cor-
rupção de um menor de idade. 
O adolescente foi liberado com 
a presença de sua responsável 
legal. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Aposentado vai 
separar briga de casal 

de idosos e apanha
Um aposentado de 58 

anos foi agredido ao tentar 
separar uma briga entre uma 
mulher de 60 anos e outro 
aposentado de 71 anos, 
casal vizinho da sua casa. A 
situação ocorreu nesta quar-
ta-feira (17) por volta das 
10h, na Rua Aniz Chadad em 
Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim, policiais militares 
foram acionados após uma 
denúncia que noticiou uma 
briga envolvendo agressão 
doméstica. Ao chegarem ao 

local da ocorrência a polícia 
encontrou os três envolvidos 
em frente a residência do 
casal.

Ao questionarem o motivo 
da denúncia foram informa-
dos que o casal brigava e ao 
ouvir a discussão o vizinho 
aposentado tentou separar a 
briga e acabou sendo agredi-
do pela mulher.

Os três apresentavam 
lesões leves. O casal foi 
direcionado para atendi-
mento médico na UPA Norte 
enquanto o vizinho negou 
atendimento médico. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Aposentdos foram atendidos na UPA

Arquivo DHOJE
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CIGARROS ELETRÔNICOS E 
ESPERMATOZOIDES

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Um estudo publicado agora em junho de 2020 por 
Stine A. Holmboe e colaboradores na prestigiada revista 
científica Human Reproduction (https://doi.org/10.1093/
humrep/deaa089) mostrou que o uso de cigarros ele-
trônicos foi associado à uma menor contagem de es-
permatozóides. Este estudo incluiu 2008 homens com 
informações sobre o uso de cigarros durante o período 
entre 2012 e 2018. A idade média dos homens foi de 
19,0 anos e, além de fornecer uma amostra de sêmen e 
sangue, eles preencheram um questionário sobre estilo 
de vida, incluindo informações sobre o hábito de fumar. 
Associações entre diferentes tipos de tabagismo (cigarros 
eletrônicos, tabaco, maconha e cigarros) e hormônios re-
produtivos (testosterona total e livre, globulina de ligação 
a hormônios sexuais, LH, estradiol e proporções de inibina 
B / FSH, testosterona / LH e testosterona livre / LH) e pa-
râmetros do sêmen (contagem total de espermatozóides 
e concentração espermática) foram examinados usando 
múltiplas análises. 

 O estudo demonstrou que o uso de cigarros eletrônicos 
está associado à qualidade reduzida do sêmen, mas não 
ao nível sérico mais alto de testosterona, como observado 
no uso convencional de cigarros. 

Aproximadamente metade dos homens (52%) eram 
fumantes, 13% usavam e-cigarros, 25% usavam cigarro 
convencional e 33% usavam maconha. Os usuários de ci-
garros eletrônicos e maconha também costumavam fumar 
cigarros convencionais. Comparados aos não usuários, 
os usuários diários de cigarros eletrônicos tiveram uma 
contagem total de espermatozóides significativamente 
menor (147 milhões vs 91 milhões), assim como os fu-
mantes diários de cigarro (139 milhões vs 103 milhões), 
nas análises ajustadas. Além disso, foram observados 
níveis significativamente mais altos de testosterona total 
e livre em homens fumantes (testosterona total 6,2% e 
4,1% maior e testosterona livre 6,2% e 6,2% maior em 
fumantes diários e fumantes ocasionais, respectivamente, 
em comparação com homens não fumantes), mas não 
entre usuários de cigarro eletrônico.

Uma das limitações deste estudo é que não foi possível 
excluir que os resultados possam ter sido influenciados 
por confusão residual por fatores comportamentais não 
ajustados. O número de usuários diários de cigarro ele-
trônico era limitado e os achados precisam ser replicados 
em outros estudos.

 Este é o primeiro estudo em humanos que indica que 
não apenas o consumo de cigarros, mas também o uso 
de cigarros eletrônicos, está associado à menor contagem 
de espermatozóides. Isso pode ser um conhecimento 
importante para os homens que tentam engravidar, pois 
os cigarros eletrônicos são frequentemente considerados 
menos prejudiciais do que o fumo convencional.

 
O financiamento do estudo foi do Ministério da Saúde 

dinamarquês (1-1010-308 / 59), do Fundo de Pesquisa 
Independente da Dinamarca (8020-00218B), da ReproU-
nion (20200407) e do Fundo de Pesquisa da Região da 
Capital da Dinamarca (A6176).

 
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 

ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana
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SAÚDE

O Hospital de Base de Rio 
Preto se manifestou por meio 
de nota a respeito de um vídeo 
divulgado nesta semana pelo 
candidato do PSL a prefeito 
de Monte Aprazível nas elei-
ções de 2020, Márcio Martins 
Pereira, mais conhecido como 
“Márcio Enfermeiro”. No vídeo 
publicado no Facebook, que 
já conta com mais 1.500 
compartilhamentos, ele acusa 
o HB de desativar leitos para 
pacientes de Covid-19.

Segundo a nota enviada 
pelo Complexo Funfarme, que 
administra o Hospital de Base e 
Hospital da Criança e Materni-
dade, a instituição se preparou 
para enfrentar a pandemia e 
abriu leitos em curto espaço 
de tempo. De acordo com a 
diretoria, o HB contava com 
145 leitos de UTI Covid-19 na 
primeira onda.

“Em dezembro de 2020, 
com a queda do contágio na 
região e devido à necessidade 
de leitos de UTI convencional 
o Hospital de Base realizou 
remanejamentos de 12 leitos, 
conservando 133 leitos UTI 
Covid. Nas últimas semanas, 
os números em todo o país se 
elevaram e não foi diferente 
em nossa região. Por isso, 20 
novos leitos de UTI Covid foram 
abertos no Hospital de Base. 
Com isso, a instituição passou 
a contar com 153. E nos pró-

HB rebate acusações de ex-candidato a 
prefeito e nega ter fechado leitos de UTI

ximos dias, serão inclusos mais 
15 leitos, totalizando 168”, diz 
a nota.

Nesta quinta-feira (18), o 
hospital conta com 103 pacien-
tes estão internados na enfer-
maria Covid e 147 pacientes 
na UTI Covid, o que representa 
uma taxa de ocupação 96%. 
O HB ainda ressaltou que não 
é responsável pelas transfe-
rências de pacientes entre 
municípios e que essa ação é 
realizada pela Central de Regu-
lação de Ofertas de Serviços de 
Saúde (Cross).

Acusação - Em contato 
com a reportagem do DHoje, 
Márcio disse que mantém as 
afirmações feitas no vídeo e 

que recebeu as informações 
de amigos que trabalham no 
Hospital de Base e que também 
trabalhou no pronto-atendimen-
to no local por cinco anos.

“No ano passado durante 
a pandemia, com dinheiro que 
veio do Governo Federal, foram 
montadas quatro UTIs inteiras 
para tratar especificamente da 
Covid-19 e também quatro alas 
para atender pacientes menos 
graves. Passado a pandemia 
e com dinheiro em caixa, fe-
chou-se essas UTIs. Dos quatro 
andares com UTI hoje restam 
apenas dois”, afirmou Márcio 
no vídeo.

Ele ainda cobrou apuração 
do Ministério Público e criticou 

o lockdown. Monte Aprazível, 
cidade em que foi candidato, 
foi uma das que seguiu a adotar 
o lockdown.

Campanha -  Em suas re-
des sociais, o HB lançou uma 
campanha nesta quinta-feira 
(18) pedindo doações para 
aumentar o número de leitos 
de UTI. Além dos leitos, o hos-
pital diz precisar de recursos 
para compra de respiradores, 
material hospitalar e cilindro 
de oxigênio.

A transferência pode ser 
feita através do Pix na conta 
corrente 13005826-5, agência 
0037, Banco Santander, CNPJ 
60.003.761/0001-29

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Diretoria do HB negou acusações e ainda reforçou que vai abrir leitos

Divulgação

PANDEMIA
Mais 339 casos e 15 mortes em 24 horas

Nas últimas 24 horas, 339 
novos casos da doença foram 
confirmados, sendo 286 por 
exame PCR e 14 por TR soro-
lógico e 39 TR antígeno. Pelo 
segundo dia seguido, ocorre-
ram 15 óbitos com resultados 
positivos para Covid-19. O 
boletim com a atualização 
epidemiológica da Covid-19 
em Rio Preto foi atualizado pela 
Secretaria de Saúde na manhã 

desta quinta-feira (18).
Desde o início da pandemia, 

Rio Preto notificou 202.383 
atendimentos por síndrome 
gripal, sendo que 177.488 fo-
ram testados para Covid, com 
125.385 resultados negativos 
e 52.103 resultados positivos. 
Dos confirmados, 47.941 já 
estão recuperados. O número 
de óbitos está em 1.269.

O número de internados por 
Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) chegou a 465, 
sendo 215 em leitos de UTI e 
250 em leitos de enfermaria. 
Dos internados, 338 já tiveram 
a confirmação por Covid-19, 
sendo 178 em leitos de UTI e 
160 em leitos de enfermaria, 
todos residentes de Rio Preto.

Com relação ao balanço da 
vacinação contra a Covid-19, a 
Secretaria de Saúde informou 
os dados divulgados na Va-
civida. Os dados são parciais 

referentes ao período de 21/01 
a 17/03 e não incluem os pro-
fissionais de saúde do Hospital 
de Base.

Sue PETEK

PRIMEIRAS DOSES 
APLICADAS: 37.888
SEGUNDAS DOSES 
APLICADAS: 12.600
TOTAL DE 50.488 DOSES

Confira o balanço:

MIRASSOL ASSISTÊNCIA

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) 
comunica que  trata-se de 
Fake News a notícia que está 
circulando nas redes sociais 
e aplicativos de conversa in-
formando que as unidades do 
CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social) de Rio Preto 
estão distribuindo cesta básica 
para quem recomendar 5 famí-
lias de baixa renda através de 
cadastro on-line.

Para receber orientações 
relacionadas aos benefícios 
socioassistenciais, basta entrar 
em contato, preferencialmente 
de forma remota, com os CRAS 
através do telefone.

Secretaria alerta 
para fake sobre 

distribuição 
de cestas

Da REDAÇÂO

Idoso com 72 anos 
começa ser vacinado 

a partir de hoje
O Departamento Munici-

pal de Saúde (DMS) de Mi-
rassol informou que vai iniciar 
a vacinação contra Covid-19 
em idosos entre 72 e 74 anos 
a partir  desta sexta-feira 
(19), das 8h às 16 horas, no 
Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão.

O atendimento será nos 
sistemas pedestre e drive-
-thru. Serão disponibilizadas 
cerca de 800 doses da Co-
ronavac para este grupo. A 
vacinação é feita apenas para 
as pessoas que residem em 
Mirassol.

Já foram vacinados 4.251 
pessoas com a primeira dose 
e 1.257 com a segunda. O 
DMS informa que nenhum 
cidadão precisa procurar os 
serviços de saúde em busca 
da vacina. Todas as infor-
mações sobre a campanha 
de vacinação estão sendo 
divulgadas diariamente pelos 
veículos oficiais de comunica-
ção da Prefeitura, como site 
(www.mirassol.sp.gov.br), ins-
tagram (@prefeituramirassol) 
e facebook (prefeituramiras-
soloficial).

Da REPORTAGEM

Mirassol anunciou 
que começa hoje a 
vacinação para 
idosos a partir 
de 72 anos

Divulgação



SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DE HOJE: 19, sexta-feira: 
Aniversário de Rio Preto, Dia de 
São José, Dia do  Carpinteiro, Dia 
do Marceneiro, aniversário de 
Novo Horizonte; nasceu em San 
Cristobal de La Laguna, nas Ilhas 
Canárias, em 1534, São José de 
Anchieta, padre jesuíta espanhol 
que fundou São Paulo e o Rio de 
Janeiro. Morreu em 1597 em 
Anchieta, Espírito Santo, aos 63 
anos. José Serra, José Procópio 
Ribeiro, José Pupo Nogueira, 
Bruce Willis, Fernando Dobbert, 
Márcio Miranda, Marina Piccolo 
Acayaba de Toledo, deputado 
Paulo Pimenta, Percival Costa, 
Flavia Bueno, Glenn Close. 
Nasceu o sheriff  Wyatt Earp. 
Nasceu a atriz suíça e um dos 
grandes símbolos sexuais dos 
anos 1960, Ursula Andress. Foi 
a primeira Bond Girl do filme 
de James Bond. 20, sábado: 
Início do Outono, Dia Mundial 
do Teatro, Simarques Alves 
dos Santos Carmona, Sandra 
Chaves, Áurea Rita Espírito 
Santo Fauaz, Eneida Correia 
Fleury, Edson Celulari, Maria 
Regina (Marrê) Zerati, Maria 
Cecília Bérgamo Braga, Zezé 
Amaral Lucas, Chico Berto, 
Spike Lee, William Hurt. Nasceu 
em 1863 em Império do Brasil, o 
pianista e compositor brasileiro, 
Ernesto Nazareth, criador do 
maxixe, um subgênero do choro. 
Morreu no Rio em 1934 aos 
71 anos. Nasceu o poeta e 
jornalista Menotti del Picchia 
em 1892 e morreu em São 
Paulo em 1988, aos 90 anos. 
21, domingo: Primeiro dia 
do signo de Aries. Nasceu em 
Eisenach, Alemanha em 1685, 
o compositor, cravista, regente, 
violinista, Johann Sebastian 
Bach, que morreu em Lipsia, 
Alemanha, em 1750. Nasceu 
em Santana, São Paulo no ano 
de 1960, Ayrton Senna da Silva 
piloto brasileiro de Fórmula 1, 
campeão da categoria três 
vezes, em 1988, 1990 e 
1991. Ayrton Senna morreu 
em Bologna em 1994. Carmelo 
Grisi Júnior, Geiza Maria Oliani e 
Silva, Márcia Cartapatti da Silva, 
Magaly Mani Dias,Maria Zélia 
da Silva Corrêa, Neusa Cardoso 
Gottardi, Paulo César Nakaoski, 
v ice-pres idente do C lube 
Monte Líbano, Paulo Voltarelli; 
Paulo Eduardo Ferreira Fontes, 
Pedro Gusson, Roberto Farath 
Júnior, Rosana Mara Gonçalves 
Urbinati, Silvio Henrique Hueb 
da Silva, Therezinha Cannizza, 
Nazir Tarraf. 22, segunda-feira: 
Dia Internacional da Água, Vera 
Regina Matarazzo Ribeiro, Zezé 
Oger Zanovelli Affonso,Walter 
Gorayb, José Carlos Bauab, José 
Oswaldo Lopes, José Ronaldo 
Stelluti, Duda Lins Araújo, 
Fernando Carlos de Figueiredo 
Ferraz, Flávio Jaroslawsky, Klinger  
Ribeiro da Silveira, Leonardo 
Sestini Penna de Barros Cruz, 
Luiz Rodrigues Simões Júnior, 
Luiz Fernando Ferreira Fontes, 
Maria Amélia Machado Fochi, 
Márcia Carvalho Seixas, Natália 
Finimundi, Welman Rosa de 
Lima,Wilson Henrique,Andrew 
Lloyd Weber, George Benson, 
Jorge Ben Jor. 23, terça-feira: 
Dia Mundial da Meteorologia, 
Sueli Dias de Oliveira Braga, 
Sílvio Pardo, Antônio Carlos 
Andreotti, Mônica Marques 
Alves, Sebastião Procópio 
Ribeiro, Oscar Donegá, Rosely 
Natal Cannizza, Silvia Márcia 
Gapski Vicent in, Adinaldo 
França, Américo Olimpio Passos 
Correa. Nasceu a atriz Joan 
Crawford em San Antonio, no 
Texas e morreu em New York 
em 1977. 24, quarta-feira: 
jogador Edmundo,Eloísa Helena 
Tajara da Silva, Márcia Kfouri 
Pala, Maria Carolina Cocenza 
Araújo Cabrera, Wilson Soubhia, 
José Munia Neto. Nasceu Steve 
McQueen. 25, quinta-feira: 
Data Nacional da Grécia, Luiz 
Mário Teso, Emirene Trevisan 
Navarro da Cruz, Elton John, 
Aretha Franklin, Paulo Dalul, Ruth 
Pousa Bellato, Valdecir Carlos 
Tadei, Zorayde Isabel Monteiro, 
Júlio César Rossi, Moisés Pachá 
Nasceu em Parma,em 1867, o 
compositor e maestro italiano 
Arturo Toscanini, que morreu em 
New York em 1957 aos 90 anos.

* 

PERSONAGEM GAY

Em comemoração aos seus 
80 anos, a Marvel anunciou 
que vai lançar em junho uma 
série limitada de quadrinhos 
com novas versões do Capitão 
América. O primeiro personagem 
a ser apresentado é Aaron 
Fischer, descrito como um 
adolescente destemido que 
protege desabrigados e se 
identifica como o “Capitão 
América das Ferrovias” e é 
assumidamente  gay.  E le 
representa os oprimidos e os 
esquecidos. 

COVID 

I so lado em sua casa no 
Condomínio Damha III, o cantor 
Cristiano, que faz dupla com Zé 
Neto, os dois filhos pequenos, 
Pietra e Cristiano, a esposa Paula 
Vaccari, e a sogra estão com 
o coronavírus. O quadro mais 
delicado é o de sua sogra, que 
precisou ser hospitalizada. Paula 
tem leves dores no corpo e ele e 
as crianças não têm sintomas. 

      Se o Domingão do 
Faustão já andava chato, 
agora recebendo os eliminados 
do BBB, vai ser dose. 
Prestem atenção no nível das 
entrevistas.

     Assim que a Muffato 
anunciou que o supermercado 
que vai inaugurar na Redentora, 
onde existia o Maranhão, será 
voltado para o comércio de 
produtos gourmet, os foodies 
estão roendo as unhas de 
expectativa. 

     Neymar acaba de comprar, 
por alguns milhões, a casa 
onde Cláudia Raia morava com 
o Edson Celulari o Itanhangá. A 
casa estava à venda por R$ 13 
milhões. Aliás, só para constar, 
o filho de Cláudia Raia está 
namorando Bruna Marquezine, 
a ex-de Neymar. 

* 

* 

PRIMEIRO ENCONTRO  

Joe Biden e Jair Bolsonaro já 
têm data para o seu primeiro 
encontro (virtual). No dia 22 
de abril, em que se comemora 
o Dia da Terra, o governo dos 
EUA está organizando uma 
reunião de líderes mundiais. A 
Amazônia será o foco principal 
dos debates. Bolsonaro está na 
lista dos convidados de Biden.

São José do Rio Preto, sexta-feira
19 de março de 2021

MINHA QUERIDA 
RIO PRETO 

Essa nossa Terra de São 
José, completa hoje 169 
anos refletindo um retrato 
vivo e indigesto de uma 
cidade assolada por um 
vírus crescente e uma crise 
degenerada com pessoas 
lutando pela sobrevivência. 
Sem leitos nas UTIs e com 
a esperança minimizada 
pelo alto potencial letal, 
autoridades foram obrigadas a 
tomar medidas mais restritivas 
e ácidas e estabelecer 
novas prioridades na atual 
opacidade de nosso cotidiano. 
Estamos assistindo com esse 
lockdown, o enfraquecimento 
da economia, evidente e 
escancarado e os cidadãos 
de R io  Pre to  tentando 
sobreviver de forma decente 
embora encurralados pelas 
dificuldades. Esse desolador 
período de exceção que se 
prolonga há mais de um ano, 
esperamos todos que seja 
temporário. Afinal, trata-se de 
um enorme revés para uma 
cidade que pulsando forte, 
gravita no topo do ranking 
das melhores cidades do 
país. Que nosso padroeiro 
interceda junto a Deus para 
que Tenha comiseração 
não só com nossa cidade, 
mas com todas as cidades 
deste planeta que estão 
sofrendo com a pandemia. 
Triste é ver transcorrer a 
data do aniversário sem 
ter nenhum motivo para 
comemorar. Nossa esperança 
é que possamos em breve 
voltar a respirar o frescor 
que essa nossa querida Rio 
Preto sempre teve em seu 
acabamento, dinamismo e 
brilhante intensidade em seu  
desenvolvimento. Salve São 
José! 

APOSENTADORIA

Nascido em Lins, mas residente 
durante muitos anos em Rio 
Preto, o desembargador Manoel 
Pereira Calças, ex-presidente 
do Tribunal de Justiça-SP e um 
dos principais nomes do direito 
comercial no Brasil, decidiu 
encerrar a carreira como 
magistrado. Ele antecipou a 
aposentadoria. Está com 70 
anos, poderia continuar até os 
75, mas entendeu que era a 
hora de pendurar a chuteira. 
Ou melhor, a toga.

A-6

BEAUTY CONTEST 

Ainda sem saber se será 
possível um evento presencial 
ou virtual, será realizado dia 
10 de abril em Rio Preto, o 
concurso Miss e Mister São 
Paulo, com a participação de 50 
jovens representando municípios 
pau l i s tas .  Os cand idatos 
desfilarão em quatro trajes: 
abertura, fantasia, moda praia 
e gala ao som do DJ Gui Scochi
O casal vencedor sucederá 
Cibele Lorente, de Campinas 
e Thon Oliver, de Monte Mor, 
respectivamente Miss e Mister 
São Paulo 2020. O concurso 
destinará sua arrecadação para 
a AACD/ARCD -Associação 
de Reabilitação da Criança 
Deficiente de Rio Preto.

VERY CHIC  

Seguem a  t odo  vapo r  as 
obras do hotel que a H.Dauf 
E m p r e e n d i m e n t o s  e s t á 
construindo no complexo Georgina 
Business Center. Terá, como 
vocês já estão ca-re-cas de saber, 
bandeira Hilton e será operado 
pela Altântica Hotels. O custo 
aproximado é de R$ 70 milhões 
e o contrato com a rede hoteleira 
foi fechado por 15 anos. Além das 
134 unidades para hóspedes, nas 
laterais do prédio do hotel, haverá 
apartamentos que aliás- estão 
quase todos vendidos- inclusive 
algumas coberturas  no rooftop. 

Lena Villa, esposa de Allim Bassitt, num almoço de fim de 
semana na Estância da família Bassitt, flagrada pela 

objetiva deste colunista.

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

No destaque, o casal de médicos oftalmologistas, Carlos 
Eduardo (Carlucho) Cury e Fabiana Funes Cury.



Aniversário sem bolo 
e com ruas vazias

ANIVERSÁRIO NA PANDEMIA

Rio Preto completa 169 
anos nesta sexta-feira, 19 de 
março, em um momento atí-
pico por causa da pandemia, 
a comemoração será de ruas 
vazias, sem o tradicional bolo 
de aniversário, desfile e festi-
vidades. Mas nem a pandemia 
apaga totalmente o brilho e 
destaque do principal município 
do noroeste paulista e uma 
das economias mais fortes do 
Estado.

Nos últimas décadas o mu-
nicípio vem passando por inten-
sa transformação, recebendo 

grandes obras de infraestrutura 
e melhorando a qualidade de 
vida.

Parte desta história contou 
com a participação efetiva 
do atual vice-prefeito Orlando 
Bolçone (DEM) que assumiu 
pela primeira vez a secretaria 
de Planejamento em 1983, 
durante a gestão do ex-prefeito 
Manoel Antunes, e atuou por 
20 anos, retornando no início 
do ano à pasta.

Ele lembra dos desafiou que 

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

Destaque regional 
e canteiro de obras

Avanços tecnológicos 
e qualidade de vida

encontrou para planejar a cida-
de que nos últimos anos cres-
ceu acima da média nacional, 
atingindo pouco mais de 460 
mil habitantes, segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística).

“Quando assumi a Secre-
taria de Planejamento pela 
primeira vez, o prefeito Manoel 
Antunes me deu a missão de 
implementar os distritos indus-
triais para auxiliar diversos micro 
e pequenos empreendedores 

que estavam mal instalados no 
município”, relembrou.

Atualmente, o desafio con-
tinua sendo auxiliar os empre-
endedores, com a consolidação 
do Parque Tecnológico (Partec), 
que recentemente recebeu 20 
empresas no Condomínio Tec-
nológico, e conta com o Centro 
Incubador de Empresas de Base 
Tecnológica, com diversas em-
presas instaladas.

Na próxima semana a ad-
ministração municipal divulga o 

processo seletivo que contem-
pla 26 novos empreendimentos 
selecionados através do edital 
de fluxo continuo, lançado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
em janeiro.

“Estamos trabalhando mui-
to para impulsionar o Partec 
principalmente nessa fase de 
retomada econômica pós co-
vid-19, e acreditamos muito 
que estamos no caminho cer-

Desenho do con-
torno do Anel Vi-
ário de Rio Preto 
que terá 35 quilô-
metros e moder-
niza a mobilidade 
urbana da cidade

to, contando com o auxílio de 
entidades importantes nesse 
processo”, descreveu.

As grandes obras de infra-
estrutura realizadas nos últimos 
anos alteraram o patamar urbano 
do município, e continuam a todo 
vapor. Exemplo do anel viário 
fundamental para o desenvol-
vimento e mobilidade urbanos.

São 35 quilômetros de ave-
nidas que circundam a cidade, 
e criam novos vetores de desen-
volvimento em todos os bairros 
da cidade, um autêntico arco 
de desenvolvimento.

Algumas destas obras foram 
iniciadas na gestão do ex-pre-
feito Valdomiro Lopes (PSB) e 
contribuem muito para o atual 
momento, mostrando o amadu-
recimento do sistema político e 
administrativo da cidade. 

“Temos que reconhecer a 
importância das obras de mobi-
lidade urbana que iniciaram na 
gestão do ex-prefeito Valdomiro, 
pois devemos pensar que a me-
lhor forma de crescer no futuro é 
você construí-lo”. Para Bolçone, 
a integração de todos os setores 
da cidade, através de suas lide-
ranças, permitiram  construir um 
modelo de desenvolvimento que 
é reconhecido nacionalmente 
por todos os indicadores que 
atestam Rio Preto como uma 
das melhores cidades do país.

Estamos trabalhando 
muito para 

impulsionar o Partec  
principalmente 
nessa fase de 

retomada econômica 
pós covid-19, e 

acreditamos muito que 
estamos no caminho 
certo, contando com 

o auxílio de entidades 
importantes nesse 

processo

“

”

B-1
Sexta-feira, 19 de março de 2021



Presidente da Câmara destaca 
Região Metropolitana  e desafios 

no enfrentamento da Covid

O presidente da Câmara, Pedro Roberto (Pa-
triota) classificou o controle da covid-19 como o 
grande desafio do município na data que Rio Pre-
to completa 169 anos, onde 1.269 moradores da 
cidade morreram em decorrência da pandemia.

“Entendo que o grande desafio nesse mo-
mento é o controle dessa pandemia, que já tirou 
a vida de mais de 1250 rio-pretenses, a cidade 
está em luto eu perdi muitos amigos, diversos 
conhecidos, ontem mesmo perdi um grande 
amigo, é um momento de muita dor para cidade 
e aproveito para agradecer todos que estão na 
linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos, 
aqueles que estão na recepção dando a sua 
contribuição, é um momento de muito esforço 
dos profissionais da saúde, então espero que a 
gente consiga vencer essa etapa, eu digo que 
nenhum governante no mundo queria estar en-
frentando essa situação isso é uma questão que 
não depende de nós, ela veio e está ai colocada 
como um grande desafio”, afirmou.

O presidente comentou as medidas adotadas 
pelo município para a fase de retomada eco-
nômica, que Rio Preto iniciou em janeiro. “Nós 
estamos acompanhando, Rio Preto já tem um 
Comite de Retomada Econômica, que participam 
pessoas competentes, e conta com a participa-
ção da sociedade civil, Rio Preto é um acidade 
dinâmica e empreendedora, entendo que o poder 
público deve fazer sua parte, como tem feito no 
caso do Parque Tecnológico, tem o Eco Parque, 
então uma infraestrutura melhor ajuda muito na 
criação de novos empregos, motiva as empresas 
a se constituírem aqui”, declarou.

Pedro apoia a iniciativa, mas espera que se 
concretize, e englobe as famílias em vulnerabili-
dade. “Espero que isso aconteça (retomada), na 
verdade já está acontecendo, mas espero que 
tome um ritmo maior e controlada a pandemia 
com a vacina que espero que não demore tanto 
realmente acredito que Rio Preto vai retomar sua 
economia a frente das outras cidades, porque 
ela tem uma característica especial de empre-
endedorismo nesse sentido, mas não podemos 
esquecer das famílias que hoje estão precisando 
de auxilio”, destacou.

Pedro descreve o sentimento de presidir o 
maior legislativo da região. “Ser presidente da 

Câmara de uma cidade de quase  meio milhão 
de habitantes, uma cidade maravilhosa como 
Rio Preto é uma honra muito grande, agradeço 
demais aqueles que me ajudaram a chegar, e 
hoje aos integrantes da mesa diretora, nós te-
mos grandes desafios pela frente, eu quero dar 
minha melhor contribuição, colocar todo o meu 
empenho a serviço da cidade”, descreveu.

O grande desejo do presidente é em breve 
poder contar com a participação maior da popu-
lação nos debates da cidade. “Já fizemos grandes 
debates pelo tratamento de esgoto, pela causa 
animal, pelo meio ambiente, não foram poucas 
as discussões, pela lei pela fila dos bancos e 
recente pelos trabalhadores terceirizados e pela 
criação da Frente Parlamentar para acompanha-
mento e combate da covid, que foi uma iniciativa 
muito boa e iremos continuar acompanhando”, 
afirmou.

A criação do Parlamento Regional, que con-
grega parlamentares das 35 cidades que irão 
compor a Regiao Metropolitana de Rio Preto é 
outro desafio que Pedro terá que enfrentar nos 
próximos meses. “Estamos fazendo a nossa 
parte, o Parlamento Regional, é um grande 
desafio para todos nós, uma união de toda a 
região naquilo que é comum para todos nós e 
não tenho dúvidas que vamos dar uma grande 
contribuição”, ressaltou.

Thiago PASSOS

LEGISLATIVO

Estamos neste momento focados em 
salvar vidas, diz prefeito Edinho

Será o segundo ano que Rio Preto, devido à 
pandemia, não terá comemorações de aniversá-
rio. “Vivemos momentos difíceis. Mas tenho fé 
que superaremos mais esta adversidade mundial, 
provocada por uma pandemia sem precedentes 
na história da humanidade. Estamos neste mo-
mento focados em salvar vidas”, afirma o prefeito 
Edinho Araujo (MDB). Veja entrevista completa 
com o Chefe do Executivo

DHoje - Prefeito, quais as características 
que o senhor destaca em nossa cidade, que 
está completando 169 anos? 

Edinho Araujo - Rio Preto é uma cidade recep-
tiva, moderna e acolhedora.  Acaba de passar por 
uma verdadeira revolução na mobilidade urbana, 
com o avanço das obras do Anel Viário de 35 quilô-
metros, a duplicação do trecho urbano da BR-153, 
novos acessos à região Norte e um programa de 
recapeamento e recuperação de vias em todas as 
dez regiões administrativas de Rio Preto. Nossa 
cidade é reconhecida nacionalmente pelas políticas 
para o meio ambiente – Rio Preto foi eleita pelo 
terceiro ano seguido a cidade paulista que melhor 
cuida do meio ambiente - e recebemos premiações 
pelos cuidados com nossas crianças, jovens e 
idosos. Muito nos orgulha ter recebido premiação 
nacional pela qualidade da gestão pública. 

DHoje- E como é para o senhor deixar de 
comemorar o aniversário de fundação da nossa 
cidade pelo segundo ano seguido, por causa da 
Covid-19?

Edinho - Pelo segundo ano a pandemia nos 
impede de comemorar com festa o aniversário da 
nossa cidade. Vivemos momentos difíceis. Mas 
tenho fé que superaremos mais esta adversida-
de mundial, provocada por uma pandemia sem 
precedentes na história da humanidade. Estamos 
neste momento focados em salvar vidas. Toma-
mos medidas que não gostaríamos de tomar, mas 
elas são necessárias, pois estamos vivendo um 
momento de colapso no serviço de saúde. Os 
casos aumentam, gerando necessidade de novos 
leitos. Já abrimos 323 leitos que foram ocupados 
nos últimos meses por causa da velocidade na 
transmissão do vírus. Foi um esforço gigantesco 
para que ninguém fique sem assistência. Nossos 
equipamentos de saúde foram utilizados para 
a ampliação de leitos, e assim economizamos 
na montagem de estruturas para atendimento, 
revertendo os recursos poupados no combate 

à doença.
DHoje – O senhor  imaginou em algum 

momento que enfrentaria uma situação tão 
difícil como essa? 

Edinho -  Creio que nenhum gestor no mun-
do imaginaria viver dias tão conturbados. Mas 
nossa responsabilidade é enfrentar a situação e 
buscar a solução dos graves problemas que se 
apresentam a cada minuto. Tomamos medidas 
amargas, que nenhum gestor desejaria tomar, 
porque enfrentamos um inimigo poderoso, invisí-
vel, uma doença para a qual não há remédio. As 
vacinas no Brasil são poucas, insuficientes para 
frear a disseminação do coronavírus. Aderimos, 
com apoio da Câmara Municipal, a um consórcio 
de municípios interessados em comprar vacinas. 
Estamos atentos e agindo com muita responsa-
bilidade no enfrentamento à pandemia.

DHoje - Que mensagem o senhor daria 
para os profissionais da saúde que lutam nas 
enfermarias e UTIs para salvar vidas?

Edinho - Vocês são anjos, guerreiros e terão 
reconhecimento eterno pela luta que travam 
contra um inimigo mortal. Cada vida salva é uma 
vitória de vocês, que por certo muito orgulha aos 
seus familiares e amigos, dos quais vocês se 
distanciaram para se concentrar na batalha. Que 
Deus abençoe e proteja a cada um dos vocês. 
E que encontrem forças para continuar lutando.  

DHoje - Prefeito, todos os dias sua as-
sessoria precisa desmentir dezenas de fake 
News que se espalham rapidamente pelas 
redes sociais sobre a covid e outros assun-
tos. Como o ser vê isso?

Edinho - Vejo com muita tristeza. Neste mo-
mento em que todos deveriam se unir em favor 
da vida. Infelizmente vemos inverdades espalha-
das nas redes que podem, inclusive, prejudicar 
o combate à doença e comprometer a vida de 
pessoas. As redes sociais deveriam ser usadas 
para a verdade e o bem.  O pior é quando usam 
familiares para me atacar. O embate político é 
legítimo, mas o que vemos hoje em parte das 
redes foge à civilidade e fere a verdade de morte. 

DHoje - Falando agora da área adminis-
trativa, Rio Preto será sede da futura região 
metropolitana, com 35 municípios. Como 
isso poderá beneficiar nossas cidades e as 
pessoas que aqui vivem?

Edinho - O sonho de constituirmos a Região 
Metropolitana de Rio Preto está cada vez mais 
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próximo, após a realização de audiência pública 
para debater o tema, com as presenças do se-
cretário estadual de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, e do vice-governador Rodrigo 
Garcia, dos nossos deputados federais e esta-
duais, prefeitos e vereadores, e de lideranças 
da sociedade civil. Foi o pontapé inicial para o 
trâmite futuro de um projeto de lei na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo. Esse sonho vem 
de longe. Já em 1993, ainda como deputado 
estadual por nossa região, formalizei a primeira 
proposta de criação da Região Metropolitana de 
Rio Preto, com o objetivo de explorar as voca-
ções e potencialidades da nossa metrópole e 
das cidades do entorno.  Sempre acreditei que o 
agrupamento desses municípios criaria vínculos 
fortes entre eles, gerando uma força coletiva 
na hora de reivindicar e propor soluções que 
perpassem os limites geográficos das fronteiras 
municipais. Agora, com união das forças políticas, 
a criação da RM é palpável, é real. O projeto de 
lei de iniciativa do executivo estadual deverá ser 
protocolado até abril na Alesp. 

DHoje - Quais seriam as prioridades para 
a região?

Edinho - Nossa região terá muito a ganhar co-
letivamente, com o desenvolvimento de projetos 
inovadores. Alguns já estão no horizonte, como a 
consolidação do contorno ferroviário de Mirassol 
a Cedral, permitindo que se realizem estudos 
para uso da malha atual para transporte regional 
de passageiros. A terceira faixa na Washington 
Luís entre Mirassol, Rio Preto e Cedral é outra 
reivindicação regional que ganhará força. Temos 
interesses comuns também na área ambiental, 
na proteção de nascentes, na preservação da 
água, na consolidação da Floresta do Noroeste 
Paulista/ IPA, entre tantos outros temas. Já temos 
o projeto pronto para no futuro buscarmos água 
no Rio Grande, garantindo o abastecimento das 
próximas gerações, e esgoto tratado para aten-
der até 600 mil habitantes, o que nos coloca na 
vanguarda do saneamento básico no Brasil e nos 
credencia a receber investimentos privados que 
beneficiem nossa cidade e a região.  A Região 
Metropolitana abre portas também para criação 
de fundos de investimentos regionais, com pla-
nejamento de ações de médio e longo prazos. A 
proposta é fazer do Noroeste Paulista uma região 
ainda mais próspera e desenvolvida, coesa, com 
respeito à identidade regional.

Comite de Retomada Econômica, que participam 
pessoas competentes, e conta com a participa-
ção da sociedade civil, Rio Preto é um acidade 
dinâmica e empreendedora, entendo que o poder 
público deve fazer sua parte, como tem feito no 
caso do Parque Tecnológico, tem o Eco Parque, 
então uma infraestrutura melhor ajuda muito na 
criação de novos empregos, motiva as empresas 

Pedro apoia a iniciativa, mas espera que se 
concretize, e englobe as famílias em vulnerabili-
dade. “Espero que isso aconteça (retomada), na 
verdade já está acontecendo, mas espero que 
tome um ritmo maior e controlada a pandemia 
com a vacina que espero que não demore tanto 
realmente acredito que Rio Preto vai retomar sua 
economia a frente das outras cidades, porque 
ela tem uma característica especial de empre-
endedorismo nesse sentido, mas não podemos 
esquecer das famílias que hoje estão precisando 

Pedro descreve o sentimento de presidir o 
maior legislativo da região. “Ser presidente da 

não tenho dúvidas que vamos dar uma grande 
contribuição”, ressaltou.

Estamos neste momento focados em 
salvar vidas, diz prefeito Edinho
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HISTÓRIA

Conheça alguns fatos que 
determinaram a fundação 
e construção da cidade

Origem do nome é a junção 
do nome do rio que corta a 
cidade e uma estátua de São 
José encontrada numa Oca de 
índios Guaranis. Eles tinham 
a estátua devido a contatos 
com os Bandeirantes. Eram 
nômades.  

Os mineiros Luiz Antonio da 
Silveira, Antônio Carvalho da 
Silva e Vicente Ferreira da Silva 
são considerados os primeiros 
povoadores da região onde 
surgiu a cidade de São José 
do Rio Preto. Vieram de Minas.

Antonio Carvalho da Silva, 
Luiz Antonio da Silveira e Vi-
cente Ferreira Neto entraram 
na mata para fazer o reconhe-
cimento da região e demarcar 
as terras férteis. Atravessando 
os córregos Borá e Piedade. 
No terceiro dia de caminhada, 
viram-se perdidos. Cansados 
e sem comida, decidiram fa-
zer uma promessa. Cada um 
deles prometeu um pedaço de 
terra para os seus santos de 
fé. Antônio fez promessa a São 
José; Luiz, a Nossa Senhora 
do Carmo; e Vicente, a Santo 
Vicente Ferrer. No quarto dia, 
um pássaro azul apareceu e 

os guiou para fora da floresta.  
A região era habitada por 3 

etnias de indígenas. Os cain-
gangues, ferozes e guerreiros, 
habitavam a margem do rio 
Tietê. Os Caiapós, moravam na 
divisa entre os estados de São 
Paulo e Minas Gerais.  

Por volta de 1850, João 
Bernardino de Seixas Ribei-
ro imigrou de Casa Branca, 
acompanhando o pai, Antonio 
Bernardino de Seixas Ribeiro. 
Sua família teria recebido de 
D. Pedro 2º, uma gleba de terra 
com 17.960 alqueires, onde 
hoje está situado o município de 
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Ibirá. Em 1851, na altura onde 
hoje se situa a esquina da rua 
Voluntários de São Paulo com 
a rua Tiradentes, ele construiu 
uma casa de pau-a-pique em 
terreno que havia sido doado 
por Antônio Carvalho da Silva 
a São José. João Bernardino 
nunca foi para Ibirá. 

Ele nasceu no sul de Minas 
Gerais, em 1819. Morreu em 
São José do Rio Preto, em 26 
de abril de 1907, aos 88 anos. 
Casado com Mariana Ignácia 
Ferreira, ele teve quatro filhos. 
É figura central na história de 
Rio Preto desde a fundação, em 

1852, à criação da comarca, em 
1904. textos José Arantes Neto)

A igreja sempre 
presente na evolução 

da comarca

São José do Rio Preto 
foi elevado à categoria de 
Freguesia em 21 de março 
de 1879, assinada pelo pre-
sidente da Província de São 
Paulo, Laurindo Abelardo de 
Brito.

Uma imagem esculpida 
em madeira de São José de 
Botas foi encontrada por dona 
Mariana, mulher do fundador 
João Bernardino de Seixas 
Ribeiro, e por uma negra da 
casa, Maria Madalena. A ima-
gem fora abandonada numa 
choça de índios guarani que 
moravam nas proximidades 
da casa construída pelo fun-
dador.

Quando o distrito tinha 
apenas 39 anos ele recebeu o 
tenente Alfredo D’Escragnolle 
de Taunay (Visconde de Tau-
nay), no livro Viagens de ou-
trora. Na noite de 18 de julho 
de 1867, ele dormiu na casa 
de João Bernardino de Seixas 
Ribeiro. Ele escreveu: “Há 
uma igrejinha em construção, 

e cremos que por muitos anos 
fique nesse estado, quando 
não se arruíne totalmente”.

A instalação da Comarca 
foi no dia 1º de junho 1896. 
Pedro Amaral, presidente 
da Câmara, enviou ofício ao 
governo estadual solicitando 
a criação da comarca. Dois 
anos depois, em 9 de junho 
1899, João Bernardino de 
Seixas Ribeiro recebeu uma 
comunicação oficial do go-
verno estadual negando a 
requisição.

São José do Rio Preto virou 
município no dia 19 de julho 
de 1894, data em que Ber-
nardino de Campos, à época 
governador do Estado de São 
Paulo, assinou a lei.

Os imigrantes - Os imi-
grantes, ao contrário do que 
se pensa, foram os árabes. 
Depois começaram a chegar 
os italianos, os portugueses, 
os espanhóis, os armênios e 
depois os japoneses. (Textos 
José Arantes Neto)

Fotos: Arquivo DHOJE



ESPERANÇA

Epidemias, pandemias e isolamentos 
marcam quase 120 anos da história

A primeira doença a matar 
em grande quantidade foi a 
varíola, seguida da gripe espa-
nhola e até malária. As epide-
mias em Rio Preto entre 1908 
e a atual têm um intervalo de 
quase 120 anos. Parece, no 
entanto, que a cidade toda 
esqueceu o que já sofreu com 
tantas doenças. Menos a área 
médica, que transformou Rio 
Preto numa referência nacio-
nal em saúde, após enfrentar 
todas as adversidades.  

Quem acha que a pande-
mia de Covid 19 é a primeira 
pandemia que Rio Preto vive, 
se engana. Na verdade, os re-
gistros das primeiras epidemias 
e endemias têm pelo menos 
122 anos. 

Em 1901 e 1902 Rio Preto 
já teve os primeiros casos de 
varíola e a cidade não tinha 
nenhuma estrutura para aquele 
acontecimento. Em 1908 ela 
voltou com muita intensidade. 

Rio Preto tinha com poucos 
médicos. Entre eles, Cenobelino 
de Barros Serra e Fritz Jacob. 

Para tratar da doença, nas-
ceu a Casa da Caridade.  Em 
1908 no mesmo local surgiu 
a proposta de construir uma 
Santa Casa. Foi aprovada em 
1909. Em 1915, sem grande 
demanda, ela foi fechada. 

Porém, em 1918, com a 
chegada da gripe espanhola, 
e com o recrudescimento da 
varíola, ela não foi reaberta. 
Entre 1920 e 1921 a Prefeitura 
decretou que ela seria, e foi, um 
isolamento municipal. Durante 
os dois anos seguintes, ela foi 
o isolamento social que as duas 
doenças pediam. 

Em 1922 quem padeceu foi 
Monte Belo. À época, a Vila era 
quase do tamanho de Rio Preto. 
Um surto de malária dizimou a 
vila. Menos de 200 pessoas 
ficaram vivas. A Prefeitura de 
Rio Preto, através da Câmara, 
tentou ajudar, mas a região toda 
era uma grande mata.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Foto do prédio que deu origem a Santa Casa de Rio Preto. Na época ainda era 
chamada Casa da Caridade. O local é o mesmo até hoje, só a construção mudou
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À espera da vacina se torna o atual desafio da Saúde

A data que é sinônimo de 
alegria e esperança, acaba 
virando luto e cria um desafio 
enorme para ser superado 
na área da saúde pública. O 
maior desafio é pela a própria 
sobrevivência, e a expectativa 
da chegada da vacina, afirma 

o Presidente da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia Associação 
Paulista de Medicina Regional 
de Rio Preto, o médico Leandro 
Colturato.

“É imperioso que as auto-
ridades públicas, municipais, 
estaduais e federais, ajam com 
mais rapidez e eficácia para 
acelerar a vacinação, sem esta 
ficaremos cada vez mais reféns 

Sue PETEK
do Covid-19. Enquanto não 
temos esta disponibilidade, o 
trabalho mais importante e ár-
duo do nosso município é cons-
cientizar a população das suas 
obrigações no enfrentamento 
da pandemia; uso de máscara 
de forma correta, distanciamen-
to social, higienizar as mãos 
com frequência”, afirma.

Segundo ele, os desafios 

vão de estrutura a profissionais. 
“A falta de insumos, respira-
dores, materiais de proteção 
individual e, principalmente, 
profissionais de saúde qualifi-
cados, assombram ainda mais 
o momento.

Colturato disse que é de 
suma importância a adesão 
do município ao consórcio de 
vacinas. “Com o total de 1.703 

prefeituras inscritas, mais de 
125 milhões de brasileiros po-
derão ser imunizados mais ra-
pidamente. Os órgãos públicos 
devem continuar a pressionar o 
governo federal para que cum-
pra sua parte, mas, a permissão 
dada aos municípios de irem 
atrás dos imunizantes, é muito 
relevante ”, comenta.

De acordo com informações 

divulgadas pelo Conselho Re-
gional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp) São 
José do Rio Preto figura entre 
as cidades com maior número 
de médicos por habitantes do 
Estado de São Paulo. Mas na 
atualidade a cidade polo em 
saúde também agoniza com a 
pandemia aos completar 169 
anos.

Arquivo PÚBLICO
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3188/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para REMOÇÃO DE 
RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES DE ÁREA PÚBLICA, 
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: ANTONIO ALVES
COMP: 
CORR: ANTONIO ALVES
CAD Nº: 212966642
NOT. Nº: 205183
END: AV. JOSÉ RODRIGUES LISBOA, 340, QD L, LOTE 12, 
BAIRRO: RES. JD. ATLÂNTICA 
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3189/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore 
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 105135001
NOT. Nº: 205233
END: R. RIO PRETO, 3271, QD 13, LOTE 01-02-09-11/P, 
BAIRRO: VILA REDENTORA 
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3190/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo 
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ANA ALICE LIMA DOS SANTOS 
CORR: 
CAD Nº: 249550000
NOT. Nº: 205081
END: AV. OCTACÍLIO ALVES DE ALMEIDA, QD 06, LOTE 
16, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA 
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: CLAUDIO ROCHA FUSETTI
CORR: CLAUDIO ROCHA FUSETTI
CAD Nº: 267677000
NOT. Nº: 204284
END: R. HEDIS FIGUEIRA DA SILVA, QD 24, LOTE 33, 
BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: BRUNO LIMA DA ROCHA
COMP: 
CORR: BRUNO LIMA DA ROCHA
CAD Nº: 240946000
NOT. Nº: 205254
END: R. ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, 470, QD 54, 
LOTE 15, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259418000
NOT. Nº: 205259
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 19, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259417000
NOT. Nº: 205260
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 18, 

BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259416000
NOT. Nº: 205261
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 17, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: VALENTIM LAGUNA DELARCO
COMP: 
CORR: VALENTIM LAGUNA DELARCO
CAD Nº: 105901001
NOT. Nº: 205313
END: R. NADIR KENAN, QD L, LOTE 16, BAIRRO: JD. 
TARRAF 
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: HIDRAULICA OURO VERDE LTDA
CORR: HIDRAULICA OURO VERDE LTDA
CAD Nº: 429994000
NOT. Nº: 205374
END: R. DOLORES GIMENES FERNANDES, QD 1, LOTE 
6, BAIRRO: RES. SANTA REGINA 
NOME: ORME ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTO 
LTDA
COMP: 
CORR: ORME ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTO 
LTDA
CAD Nº: 422909002
NOT. Nº: 204637
END: AV. FAIEZ NAMETALAH TARRAF, QD G-01, LOTE, 
BAIRRO: JD. SÃO MARCO
NOME: ELIETE DA SILVA TEBAR
COMP: 
CORR: ELIETE DA SILVA TEBAR 
CAD Nº: 106349000
NOT. Nº: 204929
END: R. PRUDÊNCIO MENDES DE OLIVEIRA, QD 15, 
LOTE 23, BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS 
NOME: ALTIMAR BATISTA DOS REIS
COMP: 
CORR: ALTIMAR BATISTA DOS REIS 
CAD Nº: 327556000
NOT. Nº: 205027
END: R. OFÉLIA LOPES ALVES, QD 12, LOTE 04, BAIRRO: 
RESIDENCIAL MACHADO I 
NOME: RITA MARIA DA SILVA GIACCHETTO
COMP: 
CORR: RITA MARIA DA SILVA GIACCHETTO
CAD Nº: 105937203
NOT. Nº: 205303
END: R. GORGÔNIO EVARISTO BARRETO, QD M, LOTE 
13, BAIRRO: JD. TARRAF
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 436419000
NOT. Nº: 205211
END: R. DIRCEU CARVALHO, QD 38, LOTE 39, BAIRRO: 
RESIDENCIAL DA FRATERNIDADE 2
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
CORR: DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
CAD Nº: 430915000
NOT. Nº: 205355
END: R. CELIO FERRÉ TEIXEIRA, QD 11, LOTE 01, BAIR-
RO: RES. SETSUL
NOME: FLAVIA PIRES NEVES PASCUTTI
COMP: 
CORR: FLAVIA PIRES NEVES PASCUTTI
CAD Nº: 409710000
NOT. Nº: 205437
END: R. DR GILBERTO LOPES DA SILVA, 2081, QD 09, 
LOTE 06-07P/, BAIRRO: HIGIENÓPOLIS 
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3191/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 
NOME: BRUNO LIMA DA ROCHA
COMP: 
CORR: BRUNO LIMA DA ROCHA
CAD Nº: 240946000
NOT. Nº: 205254
END: R. ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, 470, QD 54, 
LOTE 15, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259418000
NOT. Nº: 205259
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 19, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259417000
NOT. Nº: 205260
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 18, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259416000
NOT. Nº: 205261
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 17, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.

       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3192/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral 
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: VALENTIM LAGUNA DELARCO
COMP: 
CORR: VALENTIM LAGUNA DELARCO
CAD Nº: 105901001
NOT. Nº: 205313
END: R. NADIR KENAN, QD L, LOTE 16, BAIRRO: JD. 
TARRAF 
NOME: ORME ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTO 
LTA
COMP: 
CORR: ORME ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTO 
LTDA
CAD Nº: 422909002
NOT. Nº: 204637
END: AV. FAIEZ NAMETALAH TARRAF, QD G-01, LOTE, 
BAIRRO: JD. SÃO MARCO
NOME: ELIETE DA SILVA TEBAR
COMP: 
CORR: ELIETE DA SILVA TEBAR 
CAD Nº: 106349000
NOT. Nº: 204929
END: R. PRUDÊNCIO MENDES DE OLIVEIRA, QD 15, 
LOTE 23, BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS 
NOME: FABIO ALEXANDRE TESTA
COMP: 
CORR: FABIO ALEXANDRE TESTA
CAD Nº: 427858000
NOT. Nº: 204993
END: R. BETTY ISABEL DA SILVA, QD E, LOTE 28, BAIR-
RO: PQ. RES. LAURIANO TEBAR II
NOME: RITA MARIA DA SILVA GIACCHETTO
COMP: 
CORR: RITA MARIA DA SILVA GIACCHETTO
CAD Nº: 105937203
NOT. Nº: 205303
END: R. GORGÔNIO EVARISTO BARRETO, QD M, LOTE 
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13, BAIRRO: JD. TARRAF
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3193/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para Construção de mure-
ta e passeio público (mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 
8°, ABNT e 8973/03 sob pena de multa na forma da legisla-
ção vigente. 
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: HIDRAULICA OURO VERDE LTDA
CORR: HIDRAULICA OURO VERDE LTDA
CAD Nº: 429994000
NOT. Nº: 205374
END: R. DOLORES GIMENES FERNANDES, QD 1, LOTE 
6, BAIRRO: RES. SANTA REGINA 
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
CORR: DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
CAD Nº: 430915000
NOT. Nº: 205355
END: R. CELIO FERRÉ TEIXEIRA, QD 11, LOTE 01, BAIR-
RO: RES. SETSUL
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas         

 EDITAL n° 3194/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDO-
NO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: FABIO ALEXANDRE TESTA
COMP: 
CORR: FABIO ALEXANDRE TESTA
CAD Nº: 427858000
NOT. Nº: 204993
END: R. BETTY ISABEL DA SILVA, QD E, LOTE 28, BAIR-
RO: PQ. RES. LAURIANO TEBAR II
                                                                                              
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

EDITAL n° 3195/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: ALTIMAR BATISTA DOS REIS
COMP: 
CORR: ALTIMAR BATISTA DOS REIS 
CAD Nº: 327556000
NOT. Nº: 205027
END: R. OFÉLIA LOPES ALVES, QD 12, LOTE 04, BAIR-
RO: RESIDENCIAL MACHADO I 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 436419000
NOT. Nº: 205211
END: R. DIRCEU CARVALHO, QD 38, LOTE 39, BAIRRO: 
RESIDENCIAL DA FRATERNIDADE 2
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3196/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: FLAVIA PIRES NEVES PASCUTTI
COMP: 
CORR: FLAVIA PIRES NEVES PASCUTTI
CAD Nº: 409710000
NOT. Nº: 205437
END: R. DR GILBERTO LOPES DA SILVA, 2081, QD 09, 
LOTE 06-07P/, BAIRRO: HIGIENÓPOLIS 
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3197/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: OLGA CHEVA LENNER ESPOLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER ESPOLIO
CAD Nº: 201680000
MULTA Nº: 52652
END: R. FRITZ JACOBS, QD 176, LOTE E/P, BAIRRO: BOA 
VISTA 
NOME: NEIDE MISSAE MURAI
COMP: 

CORR: NEIDE MISSAE MURAI
CAD Nº: 412603000
MULTA Nº: 52696
END: AV. MURCHID HOMSI, QD 30, LOTE 17, BAIRRO: 
PQ. QUINTA DAS PAINEIRAS 
NOME: OLGA CHEVA LENNER ESPOLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER ESPOLIO
CAD Nº: 206209000
MULTA Nº: 52654
END: R. DO ROSÁRIO, QD 176, LOTE HF/P, BAIRRO: BOA 
VISTA 
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
CAD Nº: 430699000
MULTA Nº: 52728
END: R. NOADYR SEVERIANO FILHO, QD 02, LOTE 08, 
BAIRRO: RES. SETSUL
NOME: MARCOS CLEITON DOS SANTOS
COMP: 
CORR: MARCOS CLEITON DOS SANTOS 
CAD Nº: 901738000
MULTA Nº: 52683
END: R. ANTÔNIO LÚCIO SALLES, QD 8, LOTE 4, BAIR-
RO: LOT. FAZENDA RIO PRETO 
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 

EDITAL n° 3198/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO 
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipu-
lado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públi-
cos, nos termos da legislação vigente:
NOME: OLGA CHEVA LENNER ESPOLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER ESPOLIO
CAD Nº: 206209000
MULTA Nº: 52655
END: R. DO ROSÁRIO, QD 176, LOTE HF/P, BAIRRO: BOA 
VISTA
NOME: MARIANO DE LOURENCO FILHO
COMP: 
CORR: MARIANO DE LOURENCO FILHO
CAD Nº: 410687000
MULTA Nº: 52667
END: R. DOM AFONSO HENRIQUE, QD 14, LOTE 01, 
BAIRRO: PQ. ESTORIL
NOME: EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES AR-
ROYO LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 406270000
MULTA Nº: 52755
END: R. ARGEMIRO RODRIGUES GOULART, 1399, QD 11, 
LOTE 7-8, BAIRRO: BOM JARDIM
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3199/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por terem executado a PODA IRREGULAR e deve-
rão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: RESIDENCIAL GABRIEL SABBIÃO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 3565320
MULTA Nº: 52758
END: R., QD, LOTE, BAIRRO:
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3200/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
OME: NEUSA APARECIDA RAHAL BORDIM
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 411537000
MULTA Nº: 52533
END: R. DR ANTONIO CARLOS MONTANHEZ, 310, QD 38, 
LOTE 01, BAIRRO: PQ. RES. COMENDADOR MANÇOR 
DAUD 
NOME: ANTONIO FORTUNATO 
COMP: 
CORR: ANTONIO FORTUNATO
CAD Nº: 302402000
MULTA Nº: 52656
END: R. DOS LÍRIOS, 348, QD K, LOTE 19/P, BAIRRO: JD. 
DOS SEIXAS 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 432015000
MULTA Nº: 52730
END: R. DORINDO MASSON, QD 15, LOTE 39, BAIRRO: 
PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 

CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 432014000
MULTA Nº: 52731
END: R. DORINDO MASSON, QD 15, LOTE 38, BAIRRO: 
PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 432013000
MULTA Nº: 52732
END: R. DORINDO MASSON, QD 15, LOTE 37, BAIRRO: 
PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

 EDITAL n° 3201/2021

 A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes do pre-
sente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, 
por não terem executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo estipulado 
por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: ANTONIOS KASIARAS
COMP: 
CORR: ANTONIOS KASIARAS
CAD Nº: 200104256
MULTA Nº: 52644
END: R. ANTONIO EVARISTO CABRERA, QD 28, LOTE 
05, BAIRRO: JD. TARRAF II
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
Edital defi nitivo de publicação 

Candidatos habilitados para a eleição do CMDI - dia 1° de 
abril de 2021 - 8h30.
Renovação dos conselheiros para o biênio abril/2021 a 
março/2023
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos 
do Idoso (CMDI) de São José do Rio Preto, em sua reunião 
online, realizada em 18 de março de 2021, no uso de suas 
atribuições e nos termos da resolução 01/2021, que esta-
belece os regulamentos para a eleição dos conselheiros, 
divulga as inscrições deferidas dos candidatos/eleitores para 
o processo eleitoral de renovação dos conselheiros para o 
biênio abril/2021 a março/2023.
I- Inscrições DEFERIDAS para candidatos e eleitores.
1) Segmento: sistema “S”
Georgia Padiar Peres – SENAC (Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial).
2) Segmento: ILPI (Instituição de Longa Permanência de 
Idosos), sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada no 
CMDI.
Paulo Sergio Esteves Dias – Lar São Vicente de Paulo de 
São José do Rio Preto.
Rita Oczkowski – Associação e Ofi cina de Caridade Santa 
Rita de Cassia.
3) Segmento: Entidade que promova apoio e/ou defesa do 
direito dos idosos.
Jessé Fernandes – GADA (Grupo de Amparo ao Doente de 
AIDS).
Maria Aparecida Batista da Silva – APAE (Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais).
Nemercio Tarcisio Simplicio – AAFC (Associação dos Apo-
sentados da Fundação CESP).
4) Segmento: serviço de saúde, sem fi ns lucrativos, e parti-
cipante do SUS, que promova atendimento médico-hospita-
lar a idosos.
Nataly Cristina Fachinetti Marques Fernandes – Hospita-Lar 
Nossa Senhora das Graças na Providência de Deus.
5) Segmento: conselho de classe de profi ssionais.
Maria do Carmo Liria Andreu Gardin – CRESS (Conselho 
Regional de Serviço Social).
Talita Fabiano de Carvalho – CRP (Conselho Regional de 
Psicologia).
6) Segmento: instituições de ensino superior.
Cristiane Bonvicine – Instituição UNIP.
Denise Beatriz Rack de Almeida – UNILAGO (União das 
Faculdades dos Grandes Lagos).
Karina Ferreira Rocha Castilho – UNESP (Universidade 
Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho/SJRP).
7) Segmento: sociedade de profi ssionais / instituições de 
pesquisas científi cas / instituições de extensão cultural 
Suzana Maria da Gloria Ferreira – OAB/SP 22ª Subseção 
São José do Rio Preto.
8) Segmento: grupos civis de terceira idade, devidamente 
constituídos. 
Candido Rodrigues de Lima Neto - CCI (Centro de Convi-
vência do Idoso).
Cleuza Benedita de Almeida – CCF (Centro de Convivência 
da Família).
Elizabete Cardos de Paula - CRAS Jardim Belo Horizonte.
Irene Alves dos Santos – CCI (Centro de Convivência do 
Idoso).
Ivani Aparecida Beline Rinaldi – CRAS Novo Mundo. 
Maria Lourenço dos Santos – CRAS Vila Toninho.
Nilce Maria Debiagi Santos - CRAS Jardim Belo Horizonte.
Ordelice da Silva – CRAS Santo Antonio.
Devido ao Decreto n°18.859 de 12 de março de 2021, que 
dispões sobre novas medidas restritivas de enfrentamento a 
pandemia do COVID-19 e dá outras providências, os candi-
datos acima deverão comparecer no dia 1° de abril de 2021, 
às 8h30, na Casa dos Conselhos, av. Bady Bassitt, 3697, 
Centro, para o processo eleitoral dos membros titulares e 
suplentes. 
A eleição presencial respeitará os protocolos instituídos 
na situação sanitária para prevenção de transmissão da 
Covid-19.
Será obrigatório o uso de máscara.
São José do Rio Preto, 18 de março de 2021.       
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
CC 09/2020 – Proc. 13299/2020
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA - CNPJ: 
49.681.778/0001-00
Notifi camos o representante legal da empresa supramen-
cionada, p/ assinatura do Contrato, referente ao processo 
supramencionado, sob pena de decair do direito à contra-
tação 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 adminis-
tração 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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MARA SILVIA PEZINATO EPP
CONTRATOS PRE/0174/18 / DIL/0002/21 / DIL/0006/21
Considerando informações prestadas pelo DUE quanto ao 
ocorrido na Upa Tangará.  Considerando que a  con-
tratada é a responsável pelos danos ou prejuízos que sejam 
decorrentes da contratação e dos seus colaboradores.  
Considerando a previsão contratual em sua Cláus.2ª, Item 
2.1. Considerando a previsão contratual em sua Cláus. 4ª, 
Item 4.2, subitens 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.12 e 4.2.16 que 
assim dispõe. Fica a contratada supramencionada NOTIFI-
CADA a PRESTAR ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR 
OS SERVIÇOS, no prazo de 24 horas corridas, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao pro-
cesso 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 que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL 
EIRELI
CONTRATO PRE/0410/19
Considerando que até a presenta data a empresa não reali-
zou a reposição do posto de trabalho. Considerando previ-
são contratual na Cláusula Quarta, item 4.2, subitem 4.2.11 
e 4.2.15 do contrato em epígrafe. Fica a contratada supra-
mencionada NOTIFICADA a REALIZAR A REPOSIÇÃO 
DO POSTO DE TRABALHO IMEDIATAMENTE, a contar do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao pro-
cesso licitatório. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem 
como a suspensão do direito de licitar e contratar com esta 
administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. Conce-
demos o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. SMS – DADM
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA
EMPENHO 4721/21
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO REPRESENTACO-
ES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 4772/21
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHO 5050/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
CONTRATADA: ELETROCHAVE HALLAL – EIRELI
EMPENHO 19072/20
Considerando previsão contratual em sua Cláusula Séti-
ma, Item 7.4, Fica o representante legal da empresa su-
pramencionada NOTIFICADO para apresentar a certidão 
descrita na notifi cação, no prazo de 05 dias úteis, contados 
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ELETROCHAVE HALLAL – EIRELI
EMPENHO 19072/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DECISÃO
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA
EMPENHOS 2080/21 E 2081/21
Considerando manifestação do setor solicitante, fi ca inde-
ferida nova solicitação de prorrogação do prazo de entrega. 
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, e a exem-
plar instrução do processo administrativo que demonstra 
terem sido concedidas diversas oportunidades à empresa 
para a regularização das obrigações contratuais, com a 
devida observância da ampla defesa e contraditório, de-
monstrando a incapacidade da contratada de executar os 
termos acordados. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por não existir fatos novos que 
possam ensejar a modifi cação da decisão anterior, e por 
seus próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao 
recurso. SMS ALDENIS BORIM
CONTRATADA: LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LO-
CAÇÃO DE VEICULOS EIRELI ME
CONTRATO PRE/0358/19
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual que culminou na rescisão do contrato. Conside-
rando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e ampla defesa. DECIDO: MANTER na íntegra a decisão 
anteriormente prolatada, por não existir fatos novos que pos-
sam ensejar a modifi cação da decisão anterior, e por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. Considerando que não há 
circunstância superveniente, declaro esgotada a discussão 
na esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2020
ATA Nº 0236/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 012 - R$232,80– SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2020
ATA Nº 0237/21
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTA-
ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDI-
COS E HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários - Item 01 - R$0,48; - Item 06 - R$67,60; - Item 07 - 
R$67,60  – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2020
ATA Nº 0238/21
CONTRATADA: HTM CONFECÇÕES - EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 08 - R$0,35  – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0239/21
CONTRATADA: INDMED HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valores Unitários - Item 13 - R$0,240;- Item 30 - 
R$4,290  – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0240/21
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valor Unitário - Item 10 - R$2,225– SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021
ATA Nº 0241/21
CONTRATADA: CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (KIT 1) – 
Valor Unitário - Item 01 - R$69,17– SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
ATA Nº 0242/21
CONTRATADA: CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (KIT 2) – 
Valor Unitário - Item 01 - R$56,29 – SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
41/2021 – PROCESSO Nº 1402/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutícolos 
para atendimento da Secretaria e outros equipamentos pú-
blicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 22/03/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
22/2021 – PROCESSO Nº 1180/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliários. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
22/03/2021 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. - 
Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 91/2021, PROCESSO 1899/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de máscara em tecido em 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 01/04/2021, 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 ELE-
TRÔNICO n° 97/2021, PROCESSO 1921/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de álcool em gel em 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 05/04/2021, 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° 105/2021, PROCESSO 1963/2021, objetivando 
a aquisição de aparelhos de BIPAP e CPAP para o Centro 
Especializado em Reabilitação (CER). Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
05/04/2021, 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.

DECRETO Nº 18.865
DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Suspende o corte do fornecimento de água em casos de ina-
dimplência até 07 de maio de 2021 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidos por lei, art. 64, inciso VI e inciso XXXVIII, 
alínea a, da Lei Orgânica Municipal, c.c. art. 2º, incisos XIII, 
XIV, XV e XX; art. 5º, incisos I e II e § 1º, inciso III e art. 15, 
inciso VI, todos da Lei Complementar Municipal nº 130/01;
CONSIDERANDO que compete ao Prefeito Municipal expe-

DECRETO Nº 18.866
DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Declara de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, a 
área do imóvel objeto da matrícula nº 159.265 do 1º CRI de 
São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidos por lei, art. 64, inciso V e VI, da Lei Orgâ-
nica Municipal e art. 40, do Decreto-Lei n. 3.365/41;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada como sendo de utilidade pública, para 
fi ns de desapropriação “ad corpus” e construção de estação 
de tratamento de água, a área do imóvel objeto da matrícula 
nº 159.265 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto, de propriedade de CONCREPLAN – CON-
CRETEIRA PLANALTO LTDA, com a seguinte descrição:
“Inicia-se esta gleba de terras em um marco AA, cravado 
entre as terras de propriedade de João Carlos Casseb e s/
mª Magda Bechelli e a área da matrícula nº 159.267, parte 
daí dividindo com as terras de propriedade de João Car-
los Casseb e s/mª Magda Bechelli no rumo 34º45’52”NO e 
distância de 322,48 metros, daí defl ete à esquerda dividindo 
com propriedade de Manoel Gonçalves de Oliveira e Faiçal 
Robson Calil, no rumo 79º31’00”NO e distância de 156,63 
metros até o ponto BB, daí defl ete à esquerda divisando 
com a área da matrícula nº 159.266, no rumo 35º42’51”SE e 
distância de 411,97 metros, até o ponto CC, daí defl ete à es-
querda dividindo com a área da matrícula 159.267, no rumo 
54º17’09”NE e distância 134,50 metro, até o ponto AA, ponto 
inicial, encerrando assim uma área de 50.012,23 metros 
quadrados ou 5,001223 hectares ou 2,066621alqueires.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é considerada 
de natureza urgente, para fi ns do artigo 15 do Decreto-Lei nº 
3.365 de 21 de junho de 1941. 
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do presente 
decreto correrão por conta de dotações próprias do Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 18 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costumes e, pela 
Imprensa Local.

Secretaria Municipal de Assistência Social
CERTIDÃO 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 01/2021 – SE-
MAS / Dispensa de Chamamento Público.
INTERESSADO: Associação Espirita Rancho de Luz “Pauli-
no Garcia” 
CNPJ/MF: 001.057.441/0001-92
Endereço: Rua Maria da Encarnação Ferreira – 365 – Solo 
Sagrado – São José do Rio Preto/SP - CEP: 15044.260.  
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas 
atribuições e competências, e em atendimento às disposi-
ções do art. 32, §1º e §2º da Lei federal n.º 13.019 de 2014, 
alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o art. 37, 
§1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTI-
FICA:
- Que foi publicado no dia 12 de março de 2021, o extrato 
da justifi cativa de Dispensa de Chamamento Público para 
transferência de recursos fi nanceiros oriundos de emenda 
parlamentar federal, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) destinada a estruturação da rede de serviços socioas-
sistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 
para incremento da execução do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, cujo repasse será em parcela 
única, para a utilização em despesas de custeio.
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da 
publicação do Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de 
formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 18 de março de 2021.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

dir decretos, portarias e outros atos administrativos;
CONSIDERANDO que o Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto – SeMAE deve suspender o fornecimento 
de água ou executar a supressão das ligações na forma da 
Lei, em casos de inadimplência, com a prévia notifi cação ao 
usuário;
CONSIDERANDO que a tarifa fi xada para a prestação dos 
serviços de distribuição e abastecimento de água tratada em 
São José do Rio Preto pelo SeMAE engloba a provisão para 
situações de emergência e eventualidades;
CONSIDERANDO que os Decretos nº 18.605/20, nº 
18.628/20 e nº 18.666/20 cuidaram oportunamente da 
suspensão do corte do fornecimento de água em casos de 
inadimplência por prazos que especifi caram, sempre como 
medida de combate à pandemia de covid-19;
CONSIDERANDO que o Decretos nº 18.861, de 16 de março 
de 2021, implementou novas medidas ainda mais restritivas 
de enfrentamento a pandemia do covid-19, em razão do 
agravamento das condições da doença no âmbito do municí-
pio, afetando diretamente o sistema de saúde local;
CONSIDERANDO o coronavírus pode ser combatido com 
ações de asseio, higiene e limpeza, para as quais o acesso a 
água é imprescindível,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica suspenso até o dia 07 de maio de 2021 qualquer 
corte que interrompa o fornecimento de água tratada a quais-
quer ligações da rede pública de abastecimento de São José 
do Rio Preto por razão de inadimplemento.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente 
decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 18 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR SUPERINTENDENTE DO 
SeMAE
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costumes e, pela 
Imprensa Local.



C-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
19 de março de 2021

Editais de
LEILÕES

Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Fa-
biana Rosa de Jesus, Leiloeira Ofi cial, matrícula JUCESP 
976, devidamente autorizada pela Credora TERROMAVI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ/MF 
sob nº 15.194.344/0001-56, com sede na Rua Antônio de 
Godoy, nº 5042, sala 1, Bairro Nova Redentora – São José 
do Rio Preto/SP faz saber que, nos termos do artigo 27 da 
Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que 
institui alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Pri-
meiro Leilão: dia 26 de março de 2021 às 09:00 horas, Se-
gundo Leilão: dia 09 de abril de 2021 às 09:00 horas; Local 
do Leilão: Rua Antônio de Godoy, 5315 – São José do Rio 
Preto/SP, de forma presencial. As demais condições de ven-
da constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela publicação no jornal local. Descrição do imóvel: Lote nº 
17, da quadra nº 17, do tipo RESIDENCIAL, do Loteamento 
denominado “TERRAVISTA RESIDENCE CLUB”, situado 
no perímetro urbano desta cidade, município e comarca de 
Mirassol – SP, que mede treze (13,00) metros de frente para 
a Rua Projetada 9; igual dimensão nos fundos dividindo 
com o lote 12; vinte e nove (29,00) metros de cada lado, da 
frente aos fundos dividindo do lado direito visto de frente 
com o lote 18, e do outro lado com o lote 16, encerrando 
uma área de 377,00 metros quadrados, cadastrado na Pre-
feitura Municipal de Mirassol sob nº 20.11.05.0538.01.000. 
Matrícula sob nº 42.422 do Ofi cial de Registro de Imóveis 
de Mirassol. Obs: Não consta nenhuma construção, sobre o 
terreno. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 114.985,00 (Cento e catorze mil, novecentos e oitenta 
e cinco reais); Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
2º Leilão R$ 105.984,16 (Cento e cinco mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e dezesseis centavos); A venda será 
realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lan-
ce oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será 
realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No 
segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde 
que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos 
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, 
e das contribuições condominiais, atualizados até a data do 
leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas 
relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de comissão da Leiloeira de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de arrematação, que será realizado no ato da ar-
rematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários, etc. O imóvel será vendido no esta-
do em que se encontra não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e esta-
do de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser 
providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, 
bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários 
advocatícios, mediante propositura da competente reintegra-
ção na posse, na forma do artigo n.º 30, da Lei n.º 9.514/97. 
Maiores informações no escritório do Leiloeira tel. (17) 
98139-5088. Fabiana Rosa de Jesus, Matrícula - JUCESP 
976 - Leiloeira Ofi cial 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil 
da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exi-
gidos no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilita-
ção da Conversão de união estável em casamento:

GREGORY RODRIGUES e PRISCILA DOS SANTOS 
CUZZIOL. Ele, de nacionalidade brasileira, cantor, solteiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 25 de janeiro de 1993, 
residente e domiciliado a Coronel Spínola de Castro, Nº 
4126, Centro, São José do Rio Preto, SP, fi lho de EDIMIL-
SON RODRIGUES e de ROSEMEIRE RODRIGUES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, cantora, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 14 de outubro de 1980, residente e 
domiciliada a Coronel Spínola de Castro, Nº 4126, Centro, 
São José do Rio Preto, SP, fi lha de ADEMIR CUZZIOL e de 
DEISE ROSANGELA DOS SANTOS CUZZIOL. 

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, 16 de março de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comar-
ca de Votuporanga, deste Estado os documentos exigidos 
no Código Civil Brasileiro para habilitação de casamento:

EUCLIDES FACCHINI NETO 
e
DAYANE DE MORAES SILVA.

Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, sol-
teiro, nascido em Votuporanga, SP, no dia 20 de setembro 
de 1984, residente e domiciliado a 8 de Agosto, Nº 4553, 
San Remo, Votuporanga, SP, fi lho de EUCLIDES FACCHINI 
FILHO e de CARMEN SILVIA ROSSI FACCHINI. 

Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nasci-
da em Santos, SP, no dia 24 de abril de 1990, residente e 

domiciliada a Clemente Marton Segura, Nº 305, Higienópolis, 
São José do Rio Preto, SP, fi lha de PEDRO DOS SANTOS 
SILVA e de HELENA DE MORAES SILVA. 

Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
 São José do Rio Preto, 17 março de 2021.
 David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

FABRÍCIO ANTONIO ALEXANDRINO NEVES DE ALMEI-
DA e MAIARA CAROLINE DE SOUZA ALVES. Ele, de 
nacionalidade Brasileiro, ourives, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 20 de dezembro de 1990, fi lho 
de ULISSES NEVES DE ALMEIDA e de DENISE MARIA 
ALEXANDRINO NEVES DE ALMEIDA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autonoma, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 08 de junho de 1993, fi lha de OSWALDO 

ALVES JUNIOR e de CRISTIANE SANTOS DE SOUZA. 

EDSON DARIO QUEIROZ DE CARVALHO e LUCIANA 
APARECIDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, Ali-
mentador de linha de produção, divorciado, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 15 de fevereiro de 1974, fi lho de DARIO 
GREGORIO DE CARVALHO e de NELSINA SERAFIM DE 
QUEIROZ. Ela, de nacionalidade brasileira, serviços gerais, 
divorciada, nascida em Potirendaba, SP, no dia 04 de julho 
de 1979, fi lha de ANTONIO DONIZETI DA SILVA e de SUELI 
APARECIDA DE LIMA SILVA. 

LEONARDO AUGUSTO VIEIRA e VITÓRIA BITENCOURT 
DE FREITAS. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de 
dezembro de 1999, fi lho de NILTON VIEIRA e de MÁRCIA 
CRISTINA GUERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
autonoma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 07 de agosto de 2000, fi lha de GILMAR DIAS 
DE FREITAS e de LUCIANA CRISTINA BITENCOURT DE 
FREITAS. 

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

São José do Rio Preto, 18 de março de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.


