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'Efeito coronavírus' 
reduz voos em até 30%  

no aeroporto de RP
Companhias aéreas adotaram procedimentos especiais no embarque e desembar-

que de passageiros por causa do avanço da pandemia.                                Pág. A4

Com suspeita de Covid-19, Bolsonaro adia protesto 
e Doria amplia medidas de enfrentamento da doença
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AVIÕES TÊM REFORÇO NA LIMPEZA

Trânsito vai 
numerar faixas 
de rotatória da 
Fernando Costa
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Cláudio LAHOS

Deic prende um 
dos autores de 
furto a caixa 
eletrônico

Pelo menos três bandidos, 
integrantes de uma quadrilha 
especializada, participaram do 
furto ao banco Bradesco, de 
Adolfo. Um deles, de 28 anos, 
já está preso. Segundo a Polí-
cia Civil de Rio Preto, o grupo 
criminoso fugiu em dois carros 
para São Paulo. 
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Empresário surta 
em posto, furta 

carro de taxista e 
é preso pela PM
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Radialista morre 
em rodovia 
após bater 

moto em ônibus 
Acidente aconteceu na noite 

desta quarta-feira, no quilôme-
tro 115 da rodovia Ettore Bo-
tura, conhecida como Rodovia 
dos Barrageiros. Vítima, que 
tinha 24 anos, chegou a ser 
atendida pelo Samu, mas não 
resistiu.                       Pág. A5

Calçadão, UBSs 
e comércio 

recebem ações 
do 'Dia do Rim'

Campanha mundial de cons-
cientação sobre a saúde renal 
foi realizada, ontem, em vários 
pontos da cidade, pela Secre-
taria de Saúde de Rio Preto. 
Foram feitos vários testes rápi-
dos, para detecção de doenças, 
em populares que prestigiaram 
a iniciativa.
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Estudante perde 
R$ 39,5 mil ao 
negociar com 
estelionatário

Jovem, que mora em Santa 
Catarina, veio para Rio Preto 
para comprar uma motocicleta 
da marca BMW. Ele viu anúncio 
clonado em site da Olx e fez 
dois depósitos em contas de 
integrantes da quadrilha. Ver-
dadeiro dono do veículo, um 
rio-pretense, desconfiou e não 
entregou moto.         Pág. A5

Briga entre 
amigos termina 

com um 
esfaqueado

Um homem foi preso em fla-
grante, por tentativa de homicí-
dio, na tarde desta quinta-feira, 
após esfaquear um amigo.

A briga aconteceu em uma 
padaria na avenida Nossa Se-
nhora da Paz. 

Populares detiveram o acu-
sado até a chegada da PM.
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Movimento no aeroporto rio-pretense diminuiu por causa do temor de contaminação com o vírus

Cláudio LAHOS

MARIA DA PENHA Guardas civis municipais iniciaram as visitas às vítimas de violência
                                                                                                                               Pág. A5
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Barriga solidária

Divulgação

Além de casais homoafetivos 
que desejam ter um filho. Ele é 
a doação temporária do útero 
de uma mulher a outra mulher, 
ou casal, que não pode gerar o 
próprio bebê.

A fertilização com o útero de 
substituição ou doação tempo-
rária do útero está indicada para 
aquelas pacientes que não pos-
suem o útero ou que retiraram 
cirurgicamente (histerectomia).

Também é indicada para 
aquelas mulheres que possuem 
o útero, mas têm alguma alte-
ração muito importante na cavi-
dade uterina (presença de vários 
e grandes miomas, adenomiose 
importante, aderências exten-
sas) que acabam atrapalhando a 
implantação e o desenvolvimen-
to embrionário. 

O tratamento consiste na 
realização de uma fertilização 
in vitro com a formação de em-
briões. Os embriões são então 
transferidos para o útero de ou-
tra mulher (doadora temporária 
do útero). 

As doadoras temporárias do 
útero devem pertencer à família 
de um dos parceiros em um 
parentesco consanguíneo até 
o 4º grau (mãe, irmã, avó, tia 
e prima), respeitando a idade 
limite de até 50 anos (ou acima 
disso desde que tenha boas 
condições clínicas de saúde com 
laudo atestado). 

Quando a doadora tempo-
rária do útero não preenche 
esses critérios de parentesco, 
é necessária uma autorização 
especial do Conselho Regional 
de Medicina. 

Esse processo não poderá ter 

caráter lucrativo ou comercial. 
Todos os envolvidos devem assi-
nar um termo de consentimento 
informado, ter um relatório mé-
dico e psicológico, atestando a 
adequação clínica e emocional 
da doadora temporária do úte-
ro. Se a doadora temporária do 
útero for casada ou possuir uma 
união estável, o companheiro 
ou cônjuge deve apresentar por 
escrito a sua autorização.

O casal que desejar um filho 
biológico e precisar recorrer ao 
útero de substituição terá de se 
submeter ao tratamento de ferti-
lização in vitro para formação de 
embriões. Depois do processo, 
os embriões serão transferidos 
para o útero de uma doadora 
temporária que fará a gestação 
do bebê.

Em casais heterossexuais a 
fertilização in vitro poderá ser 
feita com os materiais genéticos 
do homem e da mulher, e em 
seguida os embriões gerados 
serão transferidos para outra 
mulher que doará temporaria-
mente seu útero.

Para casais homossexuais 
compostos por dois homens, 
é preciso que o casal escolha 

   O casal que desejar um filho biológico e 
precisar recorrer ao útero de substituição terá 
de se submeter ao tratamento de fertilização in 

vitro para formação de embriões
“

”
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 ARTIGO

Emanuel Pires ESPOSITO*

Dia Mundial do Rim: Ame seus Rins, 
a prevenção é o melhor caminho

O Brasil é um dos países 
que mais se engaja na di-
vulgação da campanha que 
alerta para as prevenções do 
Dia Mundial do Rim, lembrado 
em 12 de março. Apesar da 
intensa mobilização nacional 
acerca da doença, estima-se 
que cerca de 10 milhões de 
brasileiros, possuem doença 
renal crônica.

A maioria das pessoas não 
sabe para que serve o rim, 
desprezando o significado vital 
deste órgão. No check-up anu-
al, podemos dizer até mesmo 
que os rins são esquecidos e 
não entram no monitoramento 
padrão da maioria dos brasi-
leiros.

Mas afinal, para que ser-
vem os rins? O ponto principal 
é que eles funcionam como 
filtro de sustâncias ingeridas, 
contribuindo para eliminação 
de sustâncias tóxicas e exces-
so de água ou sal. Auxiliam 
ainda, no controle da anemia, 

da pressão arterial e mantém 
a calcificação dos ossos. É 
um órgão tão essencial como 
qualquer outro no organismo 
humano.

A sobrevivência de uma 
pessoa com rins com funções 
comprometidas é dolorida, 
tem custos sociais, familiares, 
inúmeros desafios e perdas. 
A pessoa com insuficiência 
renal crônica, que consiste na 
diminuição do funcionamento 
do rim por alguma lesão, geral-
mente precisa fazer hemodiáli-
se ou diálise peritoneal, e em 
alguns casos mais graves até 
mesmo um transplante.

Normalmente este indiví-
duo precisa se ausentar cerca 
de três dias de casa e passar 
quatro horas ligado a uma 
máquina de hemodiálise, mé-
todo artificial para filtragem do 
sangue. Outro inconveniente, é 
a necessidade de ir ao hospi-
tal e fazer exames com muito 
mais frequência. No Hospital 
Regional do Baixo Amazonas, 
em Santarém (PA), referência 
para a região Norte do país 

com um importante Centro 
de Terapia Renal Substitutiva, 
atendemos milhares de pesso-
as nessas condições e, apesar 
da assistência prestada e da 
qualidade do serviço, é nítido o 
quanto esta rotina é cansativa.

Os principais fatores de 
risco para desenvolver insu-
ficiência renal crônica, são: 
hipertensão, diabetes, histó-
rico familiar de doença renal 
crônica, problemas cardio-
vasculares, obesidade, fumo, 
infecção urinária e/ou cálculos 
renais de repetição, uso de 
medicamentos que podem 
comprometer as funções dos 
rins e a idade (acima de 50 
anos). Neste último fator, a 
propensão em desenvolver a 
doença ocorre porque, depois 
dos 40 anos, perdemos cerca 
de 1% da função renal, que é 
o envelhecimento natural do 
órgão.

Fazendo referência ao tema 
deste ano da campanha do Dia 
Mundial do Rim, da Sociedade 
Brasileira de Nefrologia (SBN), 
essa incidência de casos no 

Brasil pode diminuir com a 
realização do rastreio rotineiro 
da doença renal, que pode ser 
feito por meio da dosagem de 
creatinina no exame de sangue 
e do exame complementar de 
urina –  os dois exames avaliam 
a função dos rins e podem ser 
realizados em qualquer labora-
tório, com baixo custo.

Por serem exames de roti-
na, no momento do check-up, 
o paciente pode solicitar ao 
seu médico a dosagem da cre-
atinina - substância que está 
presente no sangue, derivada 
do metabolismo muscular e é 
filtrada pelos rins. A creatinina 
funciona como marcador da 
função renal.

Os músculos produzem a 
substância, ela é filtrada pelos 
rins e sai na urina. Quando o 
paciente apresenta problema 
renal, o rim, que filtra a crea-
tinina, não consegue eliminar 
essa substância e ela aumenta 
no sangue. Assim, níveis de 
creatinina acima do limite de 
normalidade indicam doença 
renal.

Quando você lembrar que 
glicose tem a ver com dia-
betes, colesterol tem a ver 
com doenças do coração, não 
esqueça que a creatinina tem 
a ver com a saúde dos seus 
rins. Agora que você já sabe 
da importância dos rins e como 
acompanhar a saúde deles, 
não esqueça de incluí-los no 
seu check-up anual.

A prevenção não custa 

caro, além de ser bem menos 
dolorida. Ame seus rins!

* É médico especialista 
em Clínica Médica e Nefro-
logia, responsável Técnico 
pelo serviço de Nefrologia 
e Transplante Renal do 
Hospital Regional do Baixo 
Amazonas, gerenciado pela 
Pró-Saúde em Santarém 
(PA).

qual dos dois irá fornecer o 
sêmen. A partir da escolha, é 
necessário que eles recorram a 
uma doação anônima do óvulo 
que será fecundado. Só então 
os embriões formados deverão 
ser transferidos para a doadora 
temporária que levará a gravidez 
adiante.

Para a efetivação do proces-
so, todas as pessoas envolvidas 
no tratamento precisam assinar 
um termo em que alegam con-
sentimento para com o método. 
Além disso, é preciso que a 
doadora temporária do útero 
seja submetida a um relatório 
médico e psicológico que con-
firme sua adequação clínica e 
emocional para ser submetida 
à técnica.

A estimulação ovariana en-
tão é iniciada na paciente que 
fornecerá os óvulos (tal estímulo 
acontece com hormônios seme-
lhantes aos que ela produz, para 
aumentar o número de folículos 
pré-ovulatórios). E é acompa-
nhada através de ultrassonogra-
fias que avaliam o crescimento 
dos folículos.

A coleta dos óvulos é realiza-
da com o uso de anestesia por 

“Quando descobrimos o tu-
mor no colo do útero não dava 
mais tempo de fazer nada, tive 
que tirar o útero, mas o médico 
deixou o ovário para eu não 
entrar em menopausa”, contou 
Thais, que na época tinha 22 
anos e estava no último ano 
da faculdade.

A mãe desabafou que fo-
ram dias difíceis, já que o 
tratamento da filha foi muito 
forte. “Passávamos até 20 dias 
no hospital depois da quimio-
terapia e eu ficava o tempo 
inteiro do lado dela”, disse a 
dona de casa Tereza.

Com o passar dos anos, 
Thaís se casou e começou a 
idealizar o fato de outra pessoa 
gerar seu filho. Ela contou que, 
a princípio, o médico sugeriu a 
gestação na irmã mais nova. 
Mas ela estava se casando e 
não achou apropriado o pedi-
do. Então pensou em sua mãe, 
uma mulher muito forte. Não 
tinha como ser outra pessoa. 
“A maneira como ela lida com 
os problemas é diferente”, 
falou Thais.

O útero de substituição é 
um procedimento que pode 
ser utilizado em situações nas 
quais a pessoa que deseja ter 
um filho biológico não tenha 
condição de gerar a criança. 

via vaginal, e no mesmo dia da 
coleta o parceiro que fornecerá 
os espermatozoides também 
realiza a coleta do sêmen. A 
doadora temporária do útero re-
cebe as medicações adequadas 
(hormônios) para sincronizar seu 
endométrio, e promover a pre-
paração do útero para recepção 
dos embriões. A transferência 

dos embriões para o útero da 
doadora é realizada através de 
um exame ginecológico, sendo 
um processo indolor, e que não 
necessita de anestesia.

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges - médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana.
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O Ministério Público de Mi-
rassol irá realizar, no dia 30 de 
março, uma audiência pública 
para debater os principais pro-
blemas relacionados ao estacio-
namento no centro da cidade. A 
audiência será das 19h às 22h, 
no Plenário do Salão Paroquial 
‘Padre Ernesto’, localizado na 
rua Sete de Setembro, n°1966, 
no centro de Mirassol.

O Ministério Público do Es-
tado de São Paulo, por inter-
médio do promotor de Justiça, 
considera que a Promotoria de 
Justiça de Mirassol tem pro-
curado pautar o exercício de 
suas funções pelo diálogo com 
a sociedade e articulação com 
a comunidade, em relação aos 
usuários do estacionamento 
rotativo e responsáveis pelas 
políticas públicas urbanas do 
município. Será discutido a 
busca de possíveis soluções 
para os principais problemas 

relacionados ao estacionamento 
no centro da cidade.

O documento do MP des-
creve que, “a audiência pública 
sobre o Inquérito Civil com o 
objetivo de: 1) coleta de ma-
terial fático e técnico acerca 
dos pontos controvertidos do 
estacionamento rotativo na 
região central da cidade, para 
garantir os direitos do consumi-
dor, ou, subsidiariamente que o 
material coletado possa servir 
de prova em ação judicial que 
o Ministério Público tenha que 
propor no caso de sugestões 
e considerações pertinentes 
do ponto de vista do interesse 
público não serem acatadas 
pela autoridade pública; 2) Di-
vulgação, à sociedade civil de 
iniciativas e providências que o 
Ministério Público está adotando 
em relação ao tema; 3) fomento 
ao diálogo com a sociedade e 
o incentivo à democracia par-
ticipativa”. 

Mariane DIAS 

Praça Dom José Marcondes

NO DIA 30

‘Dia do Rim’ realiza ações em 
vários pontos de Rio Preto

Nesta quinta-feira, 12, foi realiza-
da a Campanha Mundial do Rim 2020, 
tendo como tema  ‘Saúde dos rins 
para todos’. A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto aderiu à iniciativa, realizada 
pelo Hospital de Base.

Além das unidades básicas de 
saúde e especializadas, a equipe do 
município também esteve durante o 
dia todo no Terminal Urbano, no super-
mercado Atacadão da Região Norte e 
no Calçadão. Os testes também esti-
veram à disposição da população, com 
o objetivo de destacar a importância 
da saúde renal e conscientizar sobre 
a necessidade de prevenção e diag-
nóstico precoce das doenças renais. 

 O teste super rápido, feito ontem, 
detecta vários problemas renais. 
Os pacientes que tiverem resultado 
alterado foram encaminhados para o 
Ambulatório Renal do HB para acom-

panhamento.
“O Dia Mundial do Rim é impor-

tante, é uma campanha que junta 
muitos profissionais da área ligada 
a todas as patologias às quais o rim 
pode estar relacionado. É um órgão 
super importante, que quando está 
doente causa uma alta mortalidade, 
e tem uma função extremamente im-
portante também, para manter nosso 
organismo livre de toxinas, manter a 
nossa Bulimia e o controle de pressão 
arterial’’, ressalta a nefrologista do 
Hospital de Base, Fernanda Camelo 
Sanchez.

 “A campanha é maravilhosa, 
porque busca fazer um diagnóstico 
em todas as classes sociais e com 
a prevenção podemos diminuir esse 
enorme número de pacientes que já 
estão em diálise. São doenças que 
não escolhem faixa etária. É preciso 
ser observada em pacientes com obe-
sidade, jovens hipertensos, crianças 

Verônica MAESTRELLA

Cláudio LAHOS

SAÚDE
O presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) se pronunciou em 
live no Facebook, na noite de 
ontem (12), utilizando máscara. 
Ao lado de Bolsonaro estava o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, e a intérprete de Li-
bras, que também fizeram o uso 
de máscaras. 

O presidente solicitou à po-
pulação o cancelamento da 
manifestação que estava mar-
cada para acontecer no próximo 
domingo (15) e encorajou para 
que seja feita entre o período de 
um a dois meses. 

“Esse movimento não fui eu 
que programei, é um movimento 
popular espontâneo. Reconhece-
mos a legitimidade do movimento. 
E o povo na rua, como sempre 
se manifestou, de forma pacífi-
ca, é direito dele. Obviamente, 
da minha parte, ninguém pode 

Bolsonaro desestimula manifestação 
da população durante pronunciamento
Mariane DIAS 

 Área Azul em Mirassol será debatida em 
audiência pública convocada pelo MP

O governador João Doria anun-
ciou nesta quinta-feira (12) a 
ampliação das medidas de enfren-
tamento ao novo coronavírus em 
todas as regiões do estado de São 
Paulo. A principal delas é a reserva 
de mil novos leitos de UTI para o 
atendimento a casos do covid-19. 
Doria disse que não há razão para 
pânico e reforçou a importância da 
campanha de comunicação e pre-
venção para evitar o alastramento 
da doença.

“É o que denominamos de rede 
de enfrentamento contra o vírus. 
Outra recomendação é aumentar os 
cuidados especiais com as pessoas 
de 60 anos. Neste momento, no 
dia 12 de março, não há nenhuma 
razão para pânico ou medidas ex-
tremadas no estado de São Paulo 
em razão do coronavírus”, concluiu.

Doria amplia combate 
ao coronavírus com mil 

novos leitos de UTI
Da REDAÇÃO

Bate martelo
A Executiva do MDB deve 

bater o martelo hoje à noite, 
na sede do partido, para 
fechar a chapa de pré-can-
didatos a vereador. A chapa 
será completa, com 26 can-
didatos, sendo oito mulhe-
res. Além do vereador Jean 
Charles, eleito pelo partido, 
estão previstas as filiações 
dos vereadores Celso Peixão, 
eleito pelo PSB, e Cláudia 
Giuli, do PMB. Como o par-
tido decidiu que só aceita 
mais dois vereadores, Jean 
Dornelas (sem partido) corre 
por fora. Peixão disse que 
é quase certa sua filiação. 
“Está muito próximo”, avisa.

Destino
O vereador Jean Dornelas (sem partido) ainda não sabe 

em qual sigla irá se filiar com o intuito de disputar a ree-
leição em outubro. O que se sabe, até o momento, é que 
ele estaria entre o MDB e o PSD, do vice-prefeito Eleuses 
Paiva. O Patriota também estava na mira do vereador 
Dornelas, porém, está descartado. No MDB, a Executiva 
informou que só existe espaço para mais dois vereadores. 
Como as conversas com Celso Peixão e Cláudia de Giuli 
estão mais avançadas, o destinado de Dornelas poderá 
ser o PSD.

Recaída
Para um grupo de vere-

adores da base de susten-
tação do governo Edinho 
Araújo (MDB), na Câmara, 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota) teve uma recaída 
em direção à esquerda nos 
últimos dias. Explico: o ve-
reador não assinou pedido 
de urgência para o plenário 
votar, na sessão da próxima 
terça-feira, projeto do Exe-
cutivo que libera o índice 
inflacionário de 4,31% para 
os servidores, e também que 
eleva de 11% para 14%, a 
alíquota de contribuição para 
o instituto de previdência 
social da categoria. A base 
aliada torceu o nariz...

Sem legenda 
Por causa da estratégia para formar uma chapa com-

petitiva, Pauléra reafirmou que o vereador Gérson Furquim 
não terá legenda para disputar a reeleição. Segundo ele, a 
lei não obriga o partido a conceder legenda para vereador 
no exercício do mandato. “Eu tive uma conversa leal com 
ele (Furquim)”, disse, acrescentando que a decisão teve o 
objetivo de atrair um maior número de pré-candidatos, sem 
mandatos, mas com potencial para obter boas votações 
para reforçar a chapa nas próximas eleições.

Garantia
Ainda sobre a situação de 

Gérson Furquim, especialis-
tas na área da Justiça Eleito-
ral, informam que até 1988, 
partido era obrigado a conce-
der legenda para político, em 
exercício de mandato, para 
disputar a reeleição. Após a 
promulgação da Constituição 
Federal, em 1988, esse di-
reito deixou de existir. A partir 
da promulgação, portanto, 
nenhuma sigla não tem a 
obrigação de conceder a 
legenda. Liberato Caboclo, 
por exemplo, não disputou 
a reeleição para prefeito, em 
2000, porque a direção do 
PDT negou a legenda.

Panos 
quentes

Um vereador chegou a 
dizer que a direção do Pa-
triota deveria negar legenda 
para Pedro Roberto Gomes 
disputar a reeleição. Neste 
caso, segundo ele, o vere-
ador só teria uma opção, o 
PSDB para concorrer e tam-
bém apoiar o pré-candidato 
a prefeito Renato Pupo, que 
vai sair do PSD para con-
correr ao cargo de prefeito 
pelo partido dos tucanos. 
Ulisses Ramalho, presidente 
do Patriota, colocou panos 
quentes, salientando que 
Pedro foi orientado a assinar 
a urgência, porém, diz que 
não é motivo para negar a 
legenda.

PP fecha
O presidente do PP, Paulo Pauléra, informou que seu 

partido vai fechar a chapa de pré-candidatos a vereador 
amanhã. “Aí não vai entrar mais ninguém”, avisa o vere-
ador. Para ter uma chapa de candidatos competitiva no 
processo eleitoral, Pauléra disse que só terá ele como 
vereador na disputa pela reeleição. Informou que foi um 
compromisso assumido com os pré-candidatos, com 
potencial de voto, porém, sem mandato. Já ex-vereador 
tem legenda no partido, por exemplo, é o caso de Márcio 
Larranhaga.

CEI das Calçadas
A Comissão Especial de Inquérito (CEI), criada para 

investigar possíveis irregularidades na reforma de Calçadas 
e de prédios públicos, vai colher depoimentos de três tes-
temunhas, hoje, todos funcionários da Educação: Rosana 
Ribeiro, Rafael Pinto e Júlio César Bertuga. O presidente da 
CEI, Marco Rillo (PT), informou que os funcionários foram 
os responsáveis pelas obras. A empresa SMS, por exemplo, 
executou reformas num valor total de R$ 5 milhões, diz o 
vereador. “Muitas reformas não eram necessárias”, critica.

Recaída
Para um grupo de vere-

adores da base de susten-
tação do governo Edinho 
Araújo (MDB), na Câmara, 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota) teve uma recaída 
em direção à esquerda nos 
últimos dias. Explico: o ve-
reador não assinou pedido 
de urgência para o plenário 
votar, na sessão da próxima 
terça-feira, projeto do Exe-
cutivo que libera o índice 
inflacionário de 4,31% para 
os servidores, e também que 
eleva de 11% para 14%, a 
alíquota de contribuição para 
o instituto de previdência 
social da categoria. A base 
aliada torceu o nariz...

Bate martelo
A Executiva do MDB deve 

bater o martelo hoje à noite, 
na sede do partido, para 
fechar a chapa de pré-can-
didatos a vereador. A chapa 
será completa, com 26 can-
didatos, sendo oito mulhe-
res. Além do vereador Jean 
Charles, eleito pelo partido, 
estão previstas as filiações 
dos vereadores Celso Peixão, 
eleito pelo PSB, e Cláudia 
Giuli, do PMB. Como o par-
tido decidiu que só aceita 
mais dois vereadores, Jean 
Dornelas (sem partido) corre 
por fora. Peixão disse que 
é quase certa sua filiação. 
“Está muito próximo”, avisa.

O secretário de 
Trânsito, Amaury 
Hernandes, disse 
ao jornal  DHoje, 
nesta quinta-feira 
(12), que as faixas 
de rolamento fei-
tas na rotatória da 
avenida Fernando 
Costa serão nu-
meradas nos pró-
ximos dias para 
facilitar o trajeto 
dos motoristas. 
Além da numera-
ção a via terá o 
destino também 
descrito

Rotatória  
Cláudio LAHOS

com deficiências de crescimento e 
pacientes com anemia. São inúme-
ras formas de se pensar em doença 
renal. E buscá-la através do simples 
exame como a creatinina, que está 
ao alcance de todos os laboratórios”, 
frisa a nefrologista.

O garimpeiro Evanildo Santos 
revela que a campanha é muito boa. 
“Estou achando excelente, porque é 
um tipo de exame muito difícil pelo 
SUS, e essa gratuidade é melhor 
ainda pra nós, pois a equipe veio até 
a gente”, opina.

“A campanha e ação são boas, 
principalmente para nós que somos 
moradores de rua’’, afirma Davi 
Barbosa.

Já o comprador José Carlos Bian-
chini salienta que “fiquei sabendo do 
exame e vim correndo até o Calça-
dão para fazer, pois quando temos 
oportunidade, precisamos aproveitar 
na hora’’.

atacar parlamento, legislativo e 
judiciário”, frisou.

Bolsonaro também disse que 
irá liberar recursos nesta sexta-
-feira (13), para o combate ao 
coronavírus. “Problemas estamos 
tendo pela frente. Está acontecen-
do pelo mundo todo. A questão da 
bolsa de valores que despenca, 
dólar que sobe. Isso aconteceu 
no mundo todo. A equipe econô-
mica tem tomado medidas, mas 
não somos uma potência com 
recursos em abundância (…) En-
tão amanhã assino uma Medida 
Provisória para liberar R$ 5 bilhões 
para a saúde” explicou.

O secretário de Comunicação 
do governo federal, Fábio Wajngar-
ten, tem Covid-19. Outras pesso-
as da comitiva de Jair Bolsonaro 
que visitou Donald Trump na Fló-
rida já apresentavam sintomas da 
infecção nos EUA, mas optaram 
voltar para o Brasil para passar por 
exames na capital paulista. 
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Companhias aéreas anun-
ciaram alteração e redução 
de voos internacionais nesta 
quinta-feira (12), por causa do 
coronavírus. Após a confirma-
ção da pandemia do COVID- 
19, a Latam Airlines e suas 
filiais  anunciaram uma redução 
de aproximadamente 30% de 
seus voos internacionais. Já a 
companhia Azul está disponibi-
lizando opções de remarcação 
de voos. 

A redução de 30% dos voos 
internacionais, realizados pela 
LATAM, foi anunciada, ontem. 
Na nota, a companhia justificou 
que “devido à baixa demanda e 
restrições de viagens impostas 
por alguns governos com o 
avanço do Coronavírus. Por en-
quanto, esta medida será apli-
cada principalmente para voos 
da América do Sul à Europa e 
aos EUA, entre 1º de abril e 30 
de maio de 2020. A companhia 
irá oferecer flexibilidade aos 
seus passageiros para reagen-
darem seus voos sem cobrança 
de multa. Mais informações 
sobre esta medida serão comu-
nicadas oportunamente”. 

A LATAM reforçou ainda que 
todos os seus voos domésticos 
mantêm sua programação nor-
mal, sem qualquer alteração.

Sobre as medidas de pre-
venção, a Azul informou por 
meio de nota que passou a 
disponibilizar o uso de máscaras 
para todos os seus tripulantes 
que trabalham na operação de 
voos internacionais e para os 
Estados Unidos. 

“A empresa também está 
orientando seus tripulantes 
que retornam dos países com 
transmissão ativa do vírus e 
apresentam sintomas da doen-
ça a procurarem o atendimento 

Empresas aéreas reagendam voos e 
entram em alerta por causa do coronavírus

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

O time do Urupês estreou com vitória no 
Campeonato Amador de Futebol de Uchoa, no 
Estádio Leonildo João Birolli, no último domin-
go. A equipe venceu por 5 a 1 os Independen-
tes, donos da casa.

Doze times participam do torneio neste 
ano, sendo seis de Uchoa e seis de cidades 
da região. 

Urupês estreia com 
vitória no Amador

José Munia e Benedito Lisboa 
serão interditadas no sábado

As avenidas José Munia e 
Benedito Rodrigues Lisboa se-
rão parcialmente interditadas 
neste sábado, dia 14, para a 
realização de corrida de rua. Por 
conta disso, o fluxo de veículos 
ficará limitado a apenas uma 
das faixas na José Munia, em 
ambos os sentidos de direção, 
no trecho entre a Brasilusa e a 
Benedito Rodrigues Lisboa das 
17h às 22h.

Já na avenida Benedito Ro-
drigues Lisboa, a interdição 
será apenas no sentido Anísio 
Haddad/José Munia no trecho 
entre a rua Tupi e a José Munia. 
Em ambas as avenidas com in-
terdição, a faixa mais à esquerda 
será reservada aos atletas e as 

demais aos veículos.
As vias que compõem o tra-

jeto da corrida estão sinalizadas 
com faixas desde quarta-feira, 
dia 11. A orientação da Secre-
taria de Trânsito, Transportes e 
Segurança de Rio Preto é para 
que aqueles motoristas que pu-
derem evitem passar pela região 
durante a tarde e início da noite 
de sábado.

Da REDAÇÃO
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Pandemia de coronavírus mudou a rotina do aeroporto e já causou redução de voos

As crianças do 
Projeto Criança 
Feliz, núcleo de 
São João de Ita-
guaçu, Distrito de 
Urupês, iniciaram 
a primeira sema-
na de atividades 
do ano neste mês.

A garotada con-
ta com atividades 
artísticas, como 
aula de artesana-
to, além de dança 
e esportes como o 
Jiu Jitsu, em par-
ceria com o Sesi 
Atleta do Futuro.

Projeto oferece artesanato, dança 
e esportes em parceria com o Sesi

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou, nesta quin-
ta-feira, uma nota em que afir-
ma que não falta dinheiro para 
consertar o aparelho de Raio X 
da UPA Norte. 

Pacientes denunciaram ao 
Dhoje que o equipamento está 
quebrado há várias semanas e 
que precisaram procurar o ser-
viço em outras UPAs da cidade. 

“O aparelho de Raio X da 
UPA Norte foi avaliado pela 
empresa contratada para reali-
zação de sua manutenção pre-
ventiva e corretiva e pela fabri-
cante, havendo alguns reparos 
sem que o mesmo tivesse seu 
funcionamento efetivamente 
restabelecido. Para tanto, será 
necessária a aquisição de algu-
mas peças, as quais já estão 
sendo providenciadas mediante 
processo de compras”, infor-
mou a assessoria de imprensa 
da Pasta.

“O equipamento foi adquiri-
do no valor de R$ 75 mil e esti-
ma-se que o conserto ficará em 
torno de R$ 16 mil. Importante 
mencionar que poucos municí-
pios possuem aparelhos de Raio 
X em funcionamento nas UPAs  
(inclusive com atendimento de 
Ortopedia, como é o caso de 
Rio Preto). Porém, não é o valor 
financeiro que está retardando o 
conserto, mas problemas técni-
cos de diagnóstico do defeito”, 
frisou a Secretaria.

A nota da Saúde concluiu 
que “em 2017, ao assumirmos 
a gestão,  todos os equipamen-
tos estavam inoperantes e, atu-
almente, as três UPAs (Jaguaré, 
Norte e Tangará) contam com 
este serviço”.

Saúde tenta 
identificar 

defeito em Raio X
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O Instituto Ronald Mc-
Donald comunica que, 
até o momento, está re-
alizando o processo de 
avaliação dos projetos 
submetidos ao Edital de 
Projetos 2019/20, em 
que o Hospital de Base 
e o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) parti-
cipam. Os projetos apro-
vados serão divulgados no 
mês de junho. 

Após esta etapa, a 
equipe responsável pela 
campanha no Instituto 
Ronald McDonald iniciará 
o planejamento do McDia 
Feliz 2020 com as insti-
tuições que serão benefi-
ciadas com a campanha, 
que acontece nos meses 
de maio e junho, após o 
Lançamento Nacional do 
McDia Feliz.  

A campanha do McDia 
Feliz, prevista para ser rea-
lizada no dia 29 de agosto 
deste ano, é coordenada 
nacionalmente pela Arcos 
Dourados, empresa que 
opera a marca McDonald’s 
em toda América Latina. 

Nessa data, todos os 
recursos arrecadados com 
a venda de Big Mac (ex-
ceto alguns impostos) são 
destinados para o futuro 
de crianças e jovens do 
Brasil através do Instituto 
Ronald McDonald e rede 
de instituições parceiras e 
do Instituto Ayrton Senna. 

Projetos do HB e 
HCM estão sob 

análise de instituto
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 Prodem investe em 
sinalização para melhorar 

no trânsito em várias 
regiões da cidade

A Prodem, empresa respon-
sável pelos serviços e fiscalização 
de trânsito e transporte público, 
segue investindo nas melhorias 
de sinalização da Estância Turís-
tica de Olímpia, com os serviços 
de pintura de diversas ruas, bem 
como instalação de placas de 
sinalização.

Em 2020, foram investidos 
mais de R$ 40 mil em sinalização 
de solo como pintura de pares, 
de entrada de veículos, vaga de 
deficiente, de garagem, carga e 
descarga, vaga de idoso, faixas 
de pedestres e zebradas, entre 
outros, além da troca e instalação 
de novas placas de sinalização.

No total, foram realizados 
717,5 metros quadrados de pin-
tura de solo e mais a instalação 
de 12 novas placas. As melhorias 
em sinalização foram realizadas 
em todas as regiões da cidade.

Os comerciantes da rua São 
João, área central, perceberam 
o trabalho da Prodem. “Achei 
que melhorou, antes ficava mal 
sinalizado. Na hora de vir traba-
lhar fica melhor para estacionar o 
carro respeitando a vaga”, salienta 
Beatriz de Oliveira, funcionária de 
uma loja da rua. 

Para Margarida Bezerra, pro-
prietária de uma loja de artigos 
para casa, também foi perceptível 
a mudança. “Antes estava bem 
apagado, agora está melhor. Estou 
bem satisfeita”, explica. 

Já para a dona Lourdes Pado-
an, dona de uma loja de artigos 
de decoração para festa, o tra-
balho ficou bonito, mas “queria 
um espaço maior para colocar o 
transporte para o carregamento 
dos materiais que alugo, não tem 
espaço”. 

De acordo com o diretor-pre-
sidente da Prodem, Márcio Ra-
mos, os moradores que desejam 
alguma melhoria devem registrar 
um pedido formal. “Na rodoviária 
onde fica localizada a Prodem as 
pessoas podem pedir na recepção 
um requerimento para preencher 
o pedido, tem também pelo site 
da prefeitura a ouvidoria onde 
podem fazer online. Na medida 
do possível estamos atendendo a 
todos”, frisa. 

Em 2019, a Prodem investiu 
em sinalização de solo mais de 
R$ 210 mil em recursos próprios, 
sendo parte proveniente da receita 
gerada pelas multas de trânsito, 
aplicadas por descumprimento da 
legislação.

Isabela MARTINS

Melhorias na sinalização garantem mais segurança

Isabela MARTINS

OLÍMPIACRIANÇA FELIZ

AQUISHOW

médico para avaliação”.
Em Rio Preto, no aeroporto 

estadual Professor Eribelto Ma-
noel Reino, houve uma redução 
no número de carteirinhas com 
vacinação atualizada para pas-
sageiros com destino à China. O 
movimento, segundo a adminis-
tração, caiu significativamente.

Ainda de acordo com a admi-
nistração do aeroporto, equipes 
da limpeza reforçaram medidas 
de higiene a cada pouso e de-
colagem. Durante a limpeza os 
funcionários utilizam máscara. A 
administração ponderou ainda 
que a medida não foi adotada 
somente em Rio Preto. “À noite 
é uma limpeza mais profunda, 
o pessoal está tomando essa 
precaução”. 

A Secretaria de Saúde fi-
xou um banner de medidas de 
prevenção ao COVID-19, além 

disso, panfletos, em português 
e inglês, estão disponíveis com 
dicas de como se prevenir ao 
coronavírus.  

A jornalista Juliana Nakamu-
ra Avona desembarcou em Rio 
Preto, na tarde desta quinta-fei-
ra (12), com a família. Sobre 
a pandemia ela afirma que na 
capital paulista onde mora a 
situação está preocupante. 

“No prédio que o meu ma-
rido trabalha já tem um caso 
confirmado. Acho que é como 
uma gripe que as pessoas já 
deveriam ter medidas de pre-
venção anteriormente, como 
lavar as mãos que é algo fun-
damental. Se eu sair de casa, 
quando volto a primeira coisa 
que faço é lavar as mãos. Agora 
a gente está usando sabonete 
antisséptico, mas acho que 
máscara é exagero”. 

Juliana acrescentou ainda 
que “eu perdi a minha mãe, 
de 67 anos, com pneumonia. 
Então se a pessoa tiver qualquer 
problema respiratório que evo-
lua para uma pneumonia, um 
cansaço ou algo mais avançado 
que uma gripe é importante ir 
ao médico independente dessa 
pandemia. Na cidade de São 
Paulo é muito preocupante 
porque quando a gente sai é 
um contato com uma grande 
quantidade de pessoas em um 
mesmo espaço”.  

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto descartou uma suspei-
ta de coronavírus, na tarde de 
ontem. Porém, as equipes noti-
ficaram outro caso suspeito, de 
uma mulher de 47 anos, com 
sintomas no dia 10 de março. 
Atualmente, a cidade investiga 
oito casos. 

CORRIDA DE RUA
Rio Preto sedia maior feira de 
aquicultura da América Latina

A expansão constante do setor 
de aquicultura e o crescimento da 
Aquishow Brasil em suas últimas 
edições levaram a organização do 
evento a escolher como sede Rio 
Preto, cidade com cerca de meio 
milhão de habitantes e central para 
o Noroeste Paulista. As dez primeiras 
edições foram realizadas em Santa 
Fé do Sul.

Outro fator determinante para 
a mudança de local foi a facilidade 
logística que a nova sede oferece. 
Com uma malha viária abastecida 
por três importantes rodovias e um 
aeroporto de médio porte, Rio Preto 
facilitará a chegada de visitantes que 
desejam fazer negócios na Feira. 
Eles também contarão com rede 
hoteleira de 32 hotéis e 5 mil leitos.

“Santa Fé do Sul nos acolheu da 

melhor maneira e, agora, seguimos 
para ampliar nosso atendimento 
conforme o crescimento da própria 
Aquishow. Recebemos pessoas do 
Brasil e do exterior e Rio Preto poderá 
oferecer infraestrutura para esse 
público”, afirma Emerson Esteves, 
presidente da Peixe SP (Associação 
de Piscicultores em Águas Paulistas 
e da União), que organiza o evento.

Considerado o maior evento de 
aquicultura da América Latina, a 
Aquishow Brasil movimentou mais 
de R$ 20 milhões em negócios fe-
chados durante a edição de 2019, 
segundo dados fornecidos por 25 dos 
138 expositores, além de contratos 
e orçamentos que ultrapassaram os 
R$ 60 milhões após o evento.

O evento será realizado dos 
dias 26 a 28 de maio, no Centro 
Avançado de Pesquisa do Pescado 
Continental do Instituto de Pesca.

Da REDAÇÃO
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Empresário surta em posto de 
combustível e furta carro de taxista

Um empresário, de 37 
anos, teve um surto psi-
cótico na manhã desta 
quarta-feira, em um posto 
de combustíveis da avenida 
Bady Bassitt, em Rio Preto. 
Ele furtou o carro de um 
taxista, de 65 anos, que 
estava calibrando os pneus 
quando foi empurrado pelo 
acusado.

Antes de escapar no Gol, 
ano 1988, o suspeito bateu 
em um Uno Mille e numa 
placa de propaganda da loja 
de conveniência, que caiu 

sobre um VW Golf. 
A PM foi acionada e loca-

lizou o empresário, bastante 
agitado e dizendo frases 
sem sentido e de forma 
aleatória, em outro posto na 
mesma avenida.

Imagens do circuito inter-
no do estabelecimento mos-
tram o empresário andando 
por um bom tempo no local, 
antes de jogar seu celular 
no chão e cometer o crime.

Familiares do indiciado 
estiveram no Plantão, para 
onde ele foi conduzido pela 
guarnição, e informaram 

Daniele JAMMAL

Foi registrado na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, nesta 
quarta-feira, mais um caso de 
estelionato em que o interme-
diário na compra e venda de 
veículo é um estelionatário. 
Dessa vez, a vítima foi um es-
tudante, de 21 anos, morador 
em Santa Catarina, que perdeu 
R$ 39,5 mil.

O jovem disse à polícia que 
viu o anúncio na OLX de uma 
motocicleta BMW S1000R, 
ano 2019, por R$ 42,5 mil, e 
após negociações combinou o 
valor de R$ 39,5 mil.

Acompanhado de um ami-
go, ele veio até Rio Preto, onde 
foi na casa do verdadeiro dono, 
um corretor de 47 anos, mora-
dor no Residencial J. Macedo.

Conforme orientação do 

Estudante catarinense cai no ‘golpe do 
anúncio clonado’ e perde R$ 39,5 mil

MARI MARLY DA SILVA REBOLLO – 
Falecida no dia 12/03/2020 aos 73 anos de 
idade. Era casada com Edward Rebollo, dei-
xando os fi lhos: Roberta, Renata e Regiane. 
Sepultamento ocorreu no dia 12/03/2020 
às 17h, saindo do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

YURI FERNANDES COCCIA – Falecido 
no dia 12/03/2020. Era solteiro. Sepulta-
mento ocorreu no dia 12/03/2020 às 17h 
para o crematório Parque Jardim da Paz.

 
WALTER DA SILVA DRIGO – Falecido 

no dia 12/03/2020 aos 83 anos de idade. 
Era casado com Irma Aparecida Marques 
da Silva, deixando os filhos: Liliane e 
Fernando. Sepultamento ocorreu no dia 
12/03/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
da Ressurreição.

DURVAL SERAFIM DE SOUZA – Fa-
lecido no dia 12/03/2020 aos 79 anos de 
idade. Era viúvo de Mercedes Francisca 
de Almeida Souza, deixando os filhos: 
Laci e Elizete. Sepultamento ocorreu no 
dia 12/03/2020 às 9h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

Patrulha Maria da Penha 
inicia cronograma de visitas

A Patrulha Maria da Penha 
iniciou nesta quinta-feira, dia 
12, as visitas a mulheres de Rio 
Preto atendidas por medidas 
protetivas. A Guarda Civil Mu-
nicipal recebeu do Tribunal de 
Justiça, por meio do Núcleo de 
Violência Doméstica, relatórios 
com 11 medidas protetivas.

A equipe administrativa da 
patrulha já lançou os dados das 
vítimas no sistema para futura 
elaboração dos relatórios e deu 
início ao cronograma de visitas 
por bairros de três regiões da 
cidade.

Denúncias
Ao longo desta semana, a 

GCM recebeu ligações de mu-
lheres denunciando agressores 
e solicitando o atendimento 
da equipe. Essas vítimas fo-

ram orientadas a procurar a 
autoridade policial que poderá 
encaminhar à Justiça o pedido 
de medida protetiva para que 
a GCM possa incluí-las no 
programa. Por força na legis-
lação municipal, a Patrulha 
Maria da Penha é direcionada 
exclusivamente a mulheres 
atendidas por medidas prote-
tivas judiciais, cujos casos são 
encaminhados pelo Tribunal de 
Justiça à corporação.

Estudo realizado pelo Mi-
nistério Público de São Paulo 
aponta que o índice de femini-
cídio entre mulheres que não 
possuem medidas protetivas 
é bem maior do que entre as 
que possuem. O estudo indicou 
que, em 97% dos casos, as 
mulheres não haviam registrado 
boletim de ocorrência e não 
contavam com medidas prote-
tivas em sua defesa.

Da REDAÇÃO
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INTERNADO EM CLÍNICA

Divulgação

Guardas civis municipais conversaram com vítimas

Acidente entre carro e 
ônibus mata radialista

 Alef Willian, de 24 anos, 
morreu na noite desta quarta-
-feira, dia 11, no quilômetro 
115 da rodovia Ettore Botura, 
conhecida como Rodovia dos 
Barrageiros, no sentido Santa 
Rita d´ Oeste.

A vítima, que trabalhava 
como radialista na Jovem Pan 
FM de Santa Fé do Sul, estava 
em uma moto que colidiu com 

um ônibus. 
O motociclista foi atendido 

pelo Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), mas 
não resistiu à gravidade dos fe-
rimentos e veio a óbito no local.

O corpo de Willian passou 
por autópsia no IML (Instituto 
Médico Legal) de Santa Fé e 
deve ser enterrado em sua 
terra natal, Florestópolis (PR). 
As causas do acidente seguem 
sendo investigadas.

Daniele JAMMAL

EM RODOVIA

Um homem de 51 anos 
foi esfaqueado na tarde desta 
quinta-feira, durante uma briga 
em uma padaria, na avenida 
Nossa Senhora da Paz, no bair-
ro Alto Alegre, em Rio Preto. 

A vítima foi socorrida em 
estado grave, pelo Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência), até a Santa Casa, 
onde ficou internada.

A Polícia Civil investiga o 
que motivou a discussão, se-
guida do atentado. 

Segundo informações preli-
minares, as partes são amigas.

Após a facada, populares 
impediram a fuga do suspeito 
até a chegada de uma viatura 
da PM.

O autor da violência foi 
levado até o Plantão Policial, 
onde acabou sendo autuado 
em flagrante por tentativa de 
homicídio. 

O indiciado deve aguardar 
julgamento na carceragem da 
DIG/Deic.

Populares impedem fuga de 
acusado de esfaquear amigo

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Homossexual é espancado por grupo 
que estava com uniforme escolar

Um morador no bairro Boa 
Vista, em Rio Preto, foi agredido 
por um grupo, que usava uni-
forme de uma escola estadual, 
por volta das 23 horas desta 
quarta-feira.

Conforme depoimento da 
vítima à polícia, os agressores 
acusaram C.T.S., 36, de “mexer 
com uma menina”. A jovem 

seria namorada de um dos 
suspeitos.

S., que é homossexual, foi 
encontrado escorado em um 
alambrado, no cruzamento da 
avenida Bady Bassitt com a rua 
Pedro Amaral, com ferimentos 
no rosto e cabeça e corte no 
abdômen.

Um administrador de em-
presas, de 29 anos, morador 
em condomínio na Região 

Daniele JAMMAL Leste da cidade, que passava 
de moto pelo local viu a agres-
são e foi em direção do grupo, 
que fugiu.

Segundo a testemunha, os 
acusados usavam camisetas 
do colégio Monsenhor Gonçal-
ves. A vítima foi socorrida até 
a UPA Tangará, onde ficou em 
observação. O caso foi regis-
trado na Central de Flagrantes 
como lesão corporal.

Guilherme BATISTA

INVESTIGAÇÃO

A Delegacia de Investiga-
ções de Entorpecentes (Dise) 
de Votuporanga prendeu, na 
tarde desta quinta-feira, 12, um 
jovem de 23 anos por tráfico de 
drogas. Ele escondia os entorpe-
centes em uma mata no bairro 
Pró-Povo.

Segundo informações po-
liciais, eles foram informados 
que o suspeito estaria traficando 
drogas na esquina da rua Rio 
Colorado com a Travessa Cinco.

Ainda segundo informações 
da polícia, foi observada a mo-
vimentação do suspeito e per-
ceberam que ele estava na 
companhia de outro rapaz, e 
entrava em uma mata nas pro-
ximidades,  indicando que era 
neste local onde pegava a droga 
para entregar aos usuários.

Os policiais se aproximaram 
para abordar o suspeito, mas ele 
fugiu pela mata, sendo  captu-
rado logo em seguida. Durante 
a fuga, o acusado arremessou 
porções de droga, sendo encon-
tradas pelos investigadores duas 
porções de maconha embaladas 
e prontas para a venda.

Os policiais se dirigiram até 
o local na mata de onde ele foi 
visto entrando e saindo, e aca-
baram encontrando um tijolo de 
maconha que teve peso bruto 
aproximado de 310 gramas, o 
que seria suficiente para produ-
zir pelo menos 103 porções da 
droga para a venda aos usuários.

Ele foi conduzido para a sede 
da Dise e autuado em flagrante 
pelo crime de tráfico de drogas 
e posteriormente conduzido para 
uma cadeia da região ficando à 
disposição da Justiça. O outro 
rapaz foi ouvido como testemu-
nha e liberado.

Homem é preso 
por tráfico 

de drogas em 
Votuporanga

Luciano RAMOS

Divulgação

que faz uso de medicamen-
tos controlados e entorpe-
centes, sendo comuns os 
surtos.

O delegado plantonis-
ta arbitrou fiança de R$ 2 
mil, que foi paga. Parentes, 
acompanhados de um ad-
vogado, informaram que vão 
internar o empresário em 
uma clínica para tratamento 
da dependência química.

O automóvel furtado, da-
nificado, foi entregue ao seu 
proprietário. O caso segue 
sendo investigado pela po-
lícia.

golpista, que clonou o anúncio 
original no site, tanto o compra-
dor como o vendedor, que havia 
colocado a moto à venda por 
R$ 55 mil, não mencionaram 
valores.

Para o estudante, o crimino-
so disse que o corretor lhe devia 
dinheiro e por isso quando ele 
chegou a desconfiar do negócio 
e falou que era para o jovem 
depositar em sua conta e não 
em outras contas, o catarinen-
se achou que o homem queria 
fugir do pagamento do suposto 
débito.

O marginal chegou a enviar 
falso comprovante de depó-
sito na conta do corretor. O 
estudante fez dois depósitos, 
um de R$ 19,5 mil e outro de 
R$ 20 mil para integrantes da 
quadrilha.

Daniele JAMMAL

QUADRILHA DA CAPITAL
Deic esclarece e prende um dos 

autores a furto a banco em Adolfo

No final da tarde da última 
segunda-feira, dia 9,  bandidos 
invadiram um posto de atendi-
mento do Banco Bradesco, na 
cidade de Adolfo, arrombaram 
o cofre da agência, furtaram 
R$ 197 mil e tomaram rumo 
ignorado. Informações prelimi-
nares informavam que o delito 
fora praticado por pelo  menos 
três homens que estavam em 
dois veículos com placas de 
São Paulo. 

Ante a complexidade dos 
fatos e por possivelmente se 
tratar de quadrilha especializa-
da nessa modalidade delitiva, 
a Deci de Rio Pretoinstaurou 
Inquérito Policial para apurar 
o delito. 

Em investigações em curso, 

os policiais civis identificaram 
três suspeitos de ter praticado 
o crime. Descobriram que os 
averiguados, após o ilícito, 
fugiram de carro para a capital 
paulista. 

Com as provas elencadas, 
o delegado de polícia que pre-
side o inquérito representou à 
Justiça da Comarca de José 
Bonifácio pela expedição de 
mandados de prisão temporá-
ria, os quais foram deferidos.  

A Deic de Rio Preto entrou 
em contato com a Delegacia 
de Furto e Roubo a Bancos do 
Deic paulistano, que localizou 
e prendeu J.Q.Z., de 28 anos. 
Neste momento, equipes rio-
-pretenses estão em São 
Paulo diligenciando a fim de 
identificar e prender o restante 
do bando.

Da REDAÇÃO
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NOVA DIRETORIA

No próximo dia 27 de março 
de 2020, uma sexta-feira, 
a Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto 
(Acirp) será palco das eleições 
para o biênio 2020-2022. 
A votação inicia-se às 8h 
e termina às 18h (na sede 
do centro) e das 8h às 17h 
(na Distrital Norte). Seguindo 
rigorosamente o Estatuto 
Social da Acirp, os associados 
tiveram oportunidade para 
inscrever sua chapa completa 
no período de 5 de fevereiro 
a 5 de março de 2020. Tal 
como aconteceu nas últimas 
eleições, a entidade recebeu a 
inscrição de uma única chapa. 
Intitulada ‘Acirp Geração 100’, 
a chapa é composta pelos 
empresários Kelvin Kaiser 
(presidente), Gilberto Perez 
Mariano (1º Vice-presidente), 
Osvaldo Luís do Nascimento 
(2º Vice-presidente), Daniela 
Brandi Fontes (Secretária 
Geral) e Janaína Vanisia Franco 
(Tesoureira Geral). Podem 
votar empresários associados 
com mais de seis meses de 
filiação e que estejam em dia 
com suas obrigações sociais 
perante a entidade. 

FÔLEGO

A emissora de rádio 40 
Graus FM que o Grupo Faria 
(102,5) está montando, 
totalmente dedicada à 
música sertaneja, segundo 
pessoas que já tiveram 
acesso às obras, são de 
cinema. Eles solicitaram 
aos órgãos competentes 
em Brasília a ampliação da 
potência para 75 mil watts 
o que atingiria uma área até 
Campinas. A direção é de 
Cacá Rosset.

HALLELUIAH II 

Pretendo com esse evento que vou realizar no Bar Aperitivo do 
Automóvel, de meio-dia às 18 horas, resgatar o charme primordial 
do sentido da festa: celebração, fraternidade, afeto entre os 
muitos amigos que, com certeza, lá se encontrarão. 

CHURRASCÃO  

Neste domingo, 15 de março, 
a partir de meio-dia, acontece 
na Chácara Quinta do Cedro – 
Ouro, a 7ª edição do Churrascão 
2020 em prol da Famip- Família 
de Paz. Os convites individuais 
custam R$ 40,00 e dão direito 
a churrasco completo com 
sobremesa. Crianças até 10 
anos não pagam e haverá um 
playground para as crianças, 
com monitors. Infoticket? 
Infoticket: 98164-1807.

HALLELUIAH I 

Vou usar meu cacife e experiência como realizador de deliciosos 
eventos para promover dia 11 de abril, sábado de Aleluia, a ‘Halle 
LUI ah!’, uma festa que durante muitos anos ocupou os salões, 
quiosques e jardins do Harmonia Tênis Clube e que, como fênix, 
estou fazendo-a ressurgir das cinzas, para gáudio daqueles que 
gostam de um encontro de amigos, de boa comida, boa bebida 
e distante do comportamento tóxico daquela música de decibéis 
insuportáveis. 

PÓ ROYAL 

Klinger Ribeiro, o Klinjão, presidente de honra da Festa do 
Peão de Paulo de Faria, como bom ariano, a-do-ra uma festa 
de aniversário. E os filhos não relutam em mimá-lo. Dia 28 de 
março, um sábado, ele recebe amigos e familiares para um 
almoço em sua Fazenda em Paulo de Faria, oportunidade em 
que comemora seus 87 anos.

MOSTRA FOTOGRÁFICA 

Abre-se amanhã e fica aberta 
até o dia 23, a imperdível 
Exposição ‘Eu Amo Rio Preto’, 
no Riopreto Shopping Center, 
promovida pela Afocirp - 
Associação dos Fotógrafos 
Profissionais de Rio Preto, 
presidida por Jorge Maluf, em 
parceria com o nosso centro 
de compras. Trata-se de uma 
exposição que mostra os 
aspectos mais bonitos de nossa 
querida Terra de São José. 
Um programa para adultos e 
crianças. 

ANIVERSÁRIOS

ESSES OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 13, sexta-feira: 
ex-prefeito Liberato Caboclo, Iraci Luz Braga, José Roberto 
Pessutti, Rafael Luis Coelho, Sérgio Augusto Alves de Oliveira, 
Wagner Sterniere. 14, sábado: Dia da Poesia, Dia da relatividade, 
1847 - Nasceu na Fazenda das Cachoeiras (BA) o poeta Castro 
Alves, que morreu em 1871, em Salvador, aos 24 anos de idade; 
em 1879 – nasceu em Ulm, na Alemanha, Albert Einstein que 
morreu em New Jersey (EUA), em 1955, aos 76 anos; Antonio 
Soares Souza nasceu no Rio de Janeiro, em 1926, o escritor 
e jornalista brasileiro Carlos Heitor Cony, membro da ABL, que 
morreu em 2018, no Rio de Janeiro, aos 92 anos; promotor de 
Justiça Cláudio Santos de Moraes, Marco Antônio Cais, Maria 
Teresa (Pê) Desidério Junqueira, Paulo José Portugal Gouveia 
Pini, Príncipe Albert de Mônaco, Beto Carrazone, Massimo 
Barletti, Carmen Ruette. 15, domingo: Evandro Barbosa Pereira, 
Ismael Schiavinato, Tony Cury Júnior, Larissa Verdi Faria, Marlena 
Domingues Zerati, Maria de Fátima Diniz Abrahão, Orlando César 
Mazzotta, Rodrigo Mahfuz Facchini, Rosa Baffi, Turvanda Luzka 
Topdjian, Waldir Nonato, Alessandro (Paulista) Piccolo de Toledo, 
Wilmar Garetti. 16, segunda-feira: Karina Nabuco Porto Costa, 
José Carlos da Rosa, imortal Luiz Dino Vizotto da Academia 
Rio-pretense de Letras e Cultura; Carmen Elizabeth Caballero 
Gomes, Eduarda Sanches Maluf, Juca de Oliveira, Mazé Ribeiro 
Cury, Neide Sáfadi Véscovi, Jair Pinto, Jose Carlos Aidar Ayoub. 
17, terça-feira: Dia do Acrobata, nasceu em Porto Alegre, em 
1945, a cantora Elis Regina que morreu, em São Paulo, em 
1982, aos 56 anos; nasceu em 1919, em Montgomery, Alabama 
(EUA),o cantor e pianista de jazz Nat King Cole que morreu em 
Santa Mônica, Califórnia, em 1965, aos 46 anos; Darci Dumbra 
Zardini, Flávio Abelaira Vilela ,Luiz Carlos Baueb, dj Rodrigo Mabel, 
Reinaldo Volpato. 18, quarta-feira: Gisele Ferreira Patriani, 
ex-vice prefeito Gaber Lopes, José Alexandre Bastos, Bruno 
Barreto, Fernanda Delazari, Maria de Fátima Oliveira, Manoel 
Pedro (Neco) Reverendo Vidal Neto, Regina Benedetti, Josiane 
Sabino, Silmara Amaro, Daniela Abudi. 19, quinta-feira feriado: 
Aniversário de Rio Preto, Dia de São José, Dia do Carpinteiro, 
Dia do Marceneiro, aniversário de Novo Horizonte, nasceu em 
1534, em San Cristóbal de la Laguna, na Espanha, o padre 
jesuíta e santo da Igreja Católica, José de Anchieta, que morreu 
em Anchieta, no Espírito Santo, em 1597, 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, Ursula Andress, 
Flavia  Bueno, Glenn Close. Nasceu em 1848 em Monmouth, 
Illinois (EUA), o policial Wyatt Earp que morreu, em 1929, em 
Los Ângeles, Califórnia, aos 81 anos.

SUNSET PARTY II
 
Com open bar Premium, a 
festa ganha este ano uma carta 
de bebidas mais sofisticada 
com a inclusão de whisky 12 
anos (Old Parr), vodka  e gin, 
além de energético e cerveja 
Petra. A parte de gastronomia 
é assinada pelo Buffet Dalila 
que incluirá, este ano, uma ilha 
completa de comida japonesa. 
Os ingressos são limitados e 
estão quase sold-out. O preço 
do primeiro lote masculino é 
R$ 280,00 e o feminino R$ 
180,00. 

 SAFÁRI

O empresário José Oscar Cícero 
e o médico ginecologista José 
Lu i z  Es teves  embarcam, 
amanhã, para a África do 
Sul. Desembarcam na cidade 
onde morreu o pai da moderna 
África do Sul, Nelson Mandela, 
Johannesburgo. De lá, viajam 
para um safári fotográfico no 
Krüger Park e retornam dia 23 
depois de curtirem a deliciosa 
Cidade do Cabo. 

NO COPA 

A promoter Carol Sampaio 
envia convite à coluna, para 
a festa de aniversário que 
promete ser a mais disputada 
do Rio de Janeiro. As portas do 
Copacabana Palace se abrem 
para celebrar o aniversário de 
Carol, amanhã, a partir das 
22 horas. A festa, informa o 
convite, será para cerca de mil 
convidados, entre famíliares e 
seus amigos estrelados; contará 
com a animação do VJ Raphael 
Assunção comandando o set 
list. A decoração será assinada 
por Daniel Cruz e no buffet, as 
delícias do Copacabana Palace. 
Para quem não liga o nome 
à pessoa, Carol Sampaio é a 
criadora do famoso ‘Bloco da 
Favorita’ que, dia 12 de janeiro 
deste ano, abriu oficialmente 
o carnaval carioca desfilando 
por Copacabana com 700 mil 
pessoas e usou o mesmo palco 
do show da virada usado pela 
Prefeitura do Rio no réveillon 
em frente ao Copa e teve como 
atrações a Banda de Ipanema, 
Toni Garrido, Sandra de Sá, 
Preta Gil e MCs. Merci pelo 
convite.

ADIADO

O Salão do Automóvel de São Paulo, que aconteceria em 
novembro deste ano, foi adiado para 2021, informou sexta-feira 
passada, a associação das montadoras, a Anfavea. A principal 
razão é que o custo do evento se tornou elevado demais, levando 
à desistência de algumas montadoras. A nova data para o 
próximo ano, no entanto, ainda não foi definida.

STAND-UP COMEDY

Cartaz de hoje, no Teatro 
Paulo Moura, o espetáculo ‘Os 
Quatro Amigos’, show de stand 
up, cujo sucesso de bilheteria 
foi tão grande que precisou 
ter, além da sessão das 21 
horas, duas sessões extras: 
às 19h e às 23h. No palco, os 
comediantes Thiago Ventura, 
Dihh Lopes, Marcio Donato 
e Afonso Padilha, amigos de 
longa data, se juntam para 
realizar este espetáculo de 
cara limpa, sem adereços e 
sempre com um convidado 
diferente e de referência no 
mercado. 

SUNSET PARTY I 

A etapa rio-pretense da 11ª 
edição do Aberto de Golfe 
acontece na segunda semana 
de março. E mais uma vez, o 
evento encerra-se com uma 
festa glamourosa, que se 
tornou ícone no calendário 
de eventos da região, uma 
sunset party que será realizada 
amanhã no Varanda do Golfe, a 
partir de 17h30. A organização 
é da Allianza Eventos e Shows, 
de Fred Tonelli, Hugo Pastel e 
Vitor Miranda em parceria com 
Marco Zanovello, nomes que 
garantem uma festa de muito 
charme.

São José do Rio Preto, sexta-feira 
13 de março de 2020

CEM ANOS 

O Colégio Santo André, tradicional instituição de ensino de Rio 
Preto, comemora amanhã seu centenário, com uma celebração 
eucarística no ginásio poliesportivo, às 9 horas da manhã. Com 
2,5 mil alunos de educação infantil e ensino médio, o Colégio 
ocupa uma área de 42,6 mil m2 no bairro Santa Cruz y compris 
uma área verde de 5 mil m2, além de três capelas. Autoridades 
eclesiásticas da cidade, além de Poder Executivo, Legislativo e 
Judiciário, alunos, professores, ex-alunos e ex-professores, estarão 
presentes.

TRAJE  

Provavelmente cansado de 
terno e gravata, nesta canícula 
senegalesca que tem feito em 
Rio Preto, o nosso prefeito 
Edinho Araújo resolveu amenizar  
o visual, adotando o ‘slack’, 
traje de inspiração indiana, 
com bolsões, usado para fora 
da calça, a exemplo de Jânio 
Quadros, em 1961. Estava 
assim trajado na distribuição 
de mudas do Projeto Viveiro 
Itinerante. 

SEXTA, 13 

Hoje é uma das duas sextas-feiras,13, do ano de 2020. A outra 
cai em novembro. A sexta-feira no dia 13 de qualquer mês, para 
alguns, é considerada popularmente como um dia de azar. Para 
outros, de sorte. Na história, o número 13 é considerado de 
má sorte. Na numerologia o número 12 é considerado de algo 
completo como, por exemplo: 12 meses no ano, 12 tribos de 
Israel, 12 apóstolos de Jesus ou 12 constelações do Zodíaco. 

DEBUT 

Comemora amanhã, 14 de março, seus 15 anos, Sofia Siqueira Pas, filha de Edson Pas, diretor-
presidente deste jornal e de Roberta Siqueira. A festa inicia-se às 19 horas, no Condomínio 
Damha I, e tem inspiração nas estrelas. Traje esporte fino. 

HALLELUIAH III 

A animação será de um DJ e da sonoridade plural e abrangente 
da banda Bozó, Eli & Amigos e vai funcionar assim: associado 
não paga, mas para ocupar lugar em mesa precisa fazer reserva 
e pagar (R$ 15,00 por pessoa). E o ingresso custa R$ 30,00. 
Será colocado à disposição dos associados um buffet caprichado 
de comida de boteco assinado pela cozinha do Automóvel Clube, 
além do bar com bebidas, de refrigerante a chope. Cada um 
paga o que consumir. 

VIAGEM LONGA

Vera Nice Bonfá Martucci retornou na semana passada, após três 
meses de viagem. Primeiro foi para os Estados Unidos, passar 
o aniversário  do neto Nicholas,filho de Leandro e Patrizia Bonfá 
Dalle Mulle. De lá viajou para o vilarejo de Chilselton, próximo a 
Swindon, cidade do Sudoeste da Inglaterra, à margem do lago de 
Widson, para onde mudaram-se seu genro Dudu Ota e sua filha 
Nathalia Bonfá Martucci Otta, que após dez anos de casados, 
ganharam uma primogênita, a Olívia. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: JOSE DOMINGOS GIMENES ME - CNPJ.: 
14.930.676/0001-99
DPL - PROC: 1520/20 - EMPENHO 4604/20
DPL - PROC: 1521/20 - EMPENHO 4602/20
CONTRATADA: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME 
- CNPJ: 10.450.805/0001-90
DPL – PROC.: 1589/20 - NOTA DE EMPENHO Nº 4813/2020
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entre-
garem 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 pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para as empresas em querendo apresentarem contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO 
EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Considerando previsão contratual na Cláus. 4ª, itens 4.2.12 e 
4.2.19. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a APRE-
SENTAR as documentações e comprovantes pertinentes, no prazo 
de 24 horas, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada ciente 
de que a reincidência nos atrasos poderão acarretar a aplicação 
das penalidades administrativas. Concedemos o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços  n.º 12/19; Contrato: TOP/0032/19
Contratada: Madri Iski – Construções Eireli
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0193/20
CONTRATADA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 21 - R$80,970; Item 22 - R$80,970 - SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 730/2019
ATA Nº 0194/20
CONTRATADA: COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos – Valores Unitários 
– Item 06 - R$0,92; Item 08 - R$0,45; Item 09 - R$0,31; Item 19 - 
R$1,94; Item 27 - R$2,50; Item 31 - R$1,40; Item 38 - R$0,29; Item 
47 - R$2,28; Item 50 - R$2,50; Item 69 - R$12,11 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 736/2019
ATA Nº 0195/20
CONTRATADA: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar – Valor Unitário – 
Item 18 - R$1,000 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 591/2019
CONTRATO PRE/0056/20
CONTRATADA: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de aparelho de raio X móvel para o Hospital 
Dia – Item 01 – SMS – Prazo de vigência: 24 meses. Valor Total: 
R$145.500,00.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020
Objeto: Aquisição de insumos para atender ordem judicial.
Credor: Medtronic Comercial Ltda  – Empenho nº 5344/2020 – R$ 
67.677,60

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICA-
ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 707/2019 – Processo Licitatório 
n.º 15.803/2019 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de som 
em atendimento as Unidades da Rede Municipal de Ensino. Secre-
taria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 07/01/2020 sendo declarada vencedoras do pregão as 
empresas: AV7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
LTDA. ME (itens 2 e 3) e L.N.C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA. (04.121.895/0001-73) (item 1). O item 4 foi fracas-
sado. Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 

RF TEIXEIRA ME. Não houve apresentação de contrarrazões. A 
pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão. O processo foi 
encaminhado à autoridade superior que ratifi cou a decisão da pre-
goeira, negando provimento ao recurso. – Pregoeira.
Homologação: Ato contínuo, adjudico às empresas AV7 COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. ME (itens 2 e 
3) e L.N.C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 
(04.121.895/0001-73) (item 1), conforme propostas declaradas 
vencedoras.  Por não vislumbrar qualquer ilegalidade, homologo o 
certame. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária Municipal de 
Educação. O inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados 
no Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 31/2020 – Processo n.º 
1463/2020
Objeto – Registro de preços para prestação de serviços de recar-
ga de toner dos diversos Departamentos da Secretaria Municipal 
de Administração. Sessão pública realizada on-line com início dia 
05/03/2020, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI 
( item 1) e SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA (item 2). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
– Mariana C. Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretário Municipal de 
Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 43/2020 – Processo n.º 
1411/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais de cama, 
mesa e banho em atendimento às Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 28/02/2020, sendo adjudi-
cados os itens às empresas declaradas vencedoras: COMERCIAL 
GETRIX LTDA ( item 1); COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI ( itens 
2 e 3); ELO TEXTIL LTDA ( item 4); F A GOMES ( item 5) e MAR-
CO ANTONIO SILVA NETO (item 6). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia A Costa - Secretária Munici-
pal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 716/2019 – Processo n.º 
15.850/2019
Objeto – Aquisição de veículo tipo van/furgão para ambulância 
destinada a Central de Remoção. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 27/02/2020, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: WP DO SANTO 
( item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana C. 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
ERRATA 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 699/2019 Processo: 15.766/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de agulhas e cateter 
intravenoso para assistência do Depto. Administrativo - DADM. 
Secretaria Municipal de Saúde. Houve um equívoco na publica-
ção considerar conforme segue: Onde se lê: " Fica redesignada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
11/03/2020 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos.". LEIA-SE: 
"Fica redesignada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 13/03/2020 às 09:30hs para continuidade dos 
trabalhos”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
75/2020, PROCESSO 1871/2020, objetivando o registro de preços 
para aquisição de aparelhos de ar condicionado para a  Secretaria 
Municipal de Trânsito Transportes e Segurança. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 30/03/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico n° 74/2020, 
Processo 1869/2020, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de material de embalagem (sacos plásticos, fi lme e bobinas). 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 30/03/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 

disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico n° 82/2020, 
Processo 1918/2020, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de areia grossa e média lavada e misturada, para atendimento 
das Unidades Escolares da Rede Municipal. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
30/03/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico n° 81/2020, 
Processo 1917/2020, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de materiais hidráulicos para manutenção e conservação dos 
locais da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 31/03/2020, às 08:30h. e abertu-
ra a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras

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

PORTARIA N.º 33.978 DE 10 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, RODRIGO REMEDE para substituir o(a) servidor(a) 
RONALDO BITENCOURT DUTRA ocupante do cargo em comis-
são – CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 101.2, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de licença prêmio, a partir de 09/03/2020.
PORTARIA N.º 33.979 DE 10 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, WALTER MARTINS FILHO para substituir o(a) servi-
dor(a) RONALDO BITENCOURT DUTRA ocupante do cargo em 
comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 101.2, nos ter-
mos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, a partir de 25/03/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA

Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 
de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em questão está sendo 
efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar continui-
dade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes 
relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 698712 - Ponto Forte Construções e Empreendi-
mentos Ltda 
Valor: R$ 2.011.332,12
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços essen-
ciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior - Superintendente 
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020 – 
PROCESSO SICOM 350/2020
Objeto: Aquisição de bombas dosadoras para utilização com solu-
ção de hipoclorito de sódio 12%(m/V) e solução de ácido fl uossilíci-
co 20% (m/V) para tratamento de água.
Fica designado o dia 13.03.2020, às 09:00 h, para a retomada da 
sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos 
trabalhos.
São José do Rio Preto, 12.03.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Pregoeiro - SeMAE.   
S. J. Rio Preto 12.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

São José do Rio Preto, 12 de março de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº 20/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secre-
taria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, com base na 
Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o proprietário, cujo ende-
reço é desconhecido, de que o veículo VW/SANTANA, cor AZUL, 
placa NBK 5198, de sua propriedade, foi apreendido e recolhido ao 
Pátio de Recolhimento de Veículos desta cidade, por ter sido en-
contrado abandonado em estado precário de conservação na Rua 
José Carlos Xavier, 171 conforme Comprovante de Recolhimento 
ou Remoção nº 21896.
 Atenciosamente,
CELSO MACIEL DE CASTRO JUNIOR
Agente Fiscal de Posturas.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO – ANO LETIVO 2020 – 

RESOLUÇÃO SME Nº 03/2020  
INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
II – Titulares de Cargo de Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico 

1 ARIANE DABIEN GARRIDO BARROSO DIRETOR DE 
ESCOLA  

48.147 E.M. CASTELO DO 
BOSQUE 

2 KLEBER HENRIQUE DA SILVA DIRETOR DE 
ESCOLA 

42.550 E.M. FRANCISCO 
FELIPE CAPUTO 

3 SANDRA MARA PINTO RODRIGUES DIRETOR DE 
ESCOLA 

40.310 E.M. NORBERTO 
BUZZINI 

4 DANIELE REJANE BARBOSA REZENDE DIRETOR DE 
ESCOLA 

32.235 E.M. PRINCIPE 
ENCANTADO 

5 APARECIDA DE FÁTIMA TREVISAN COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

30.585 E.M. PANTERA COR- 
DE- ROSA 

6 RAFAEL MARTINS PINTO DIRETOR DE 
ESCOLA 

28.601 E.M. DEP. ARLINDO 
DOS SANTOS 

7 MARCELA SCOTTI MARIN SILVA DIRETOR DE 
ESCOLA 

24.740 E.M. PINÓCHIO 

8 SILVIA ELAINE DA SILVA GANZELA DIRETOR DE 
ESCOLA 

21.974 E.M. PROF. YOLANDA 
FERRARI VARGAS 

 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA – ANO LETIVO 2020 – 
RESOLUÇÃO SME Nº 03/2020  

 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
II – Titulares de Cargo ou Emprego de PEB I e PEB II Habilitados 

1 ANDREIA DA SILVA FURTINI PEB I 33.695 E.M. PROF. WALFREDO DE 
ANDRADE FOGAÇA 

2 
ELISANGELA FERREIRA PRATES 
ALBUQUERQUE  

PEB I 29.006 E.M. PROF. EZEQUIEL RAMOS 

3 ROSANA MYOKO MIURA PEB I 27.561 E.M. CENOBELINO DE BARROS 
SERRA 

4 
SONISLEI SERENO DE MACEDO 
FAGUNDES 

PEB I 27.500 E.M. PROF. EZEQUIEL RAMOS 

5 LUCIMARA PEREPETUA MANFREDO  PEB I 27.351 E.M. PROF. EZEQUIEL RAMOS 

6 ROBERTA CHIARI CONTATORE PEB I 27.208 E.M. PROF. JOÃO JOSÉ FERIS 

7 
DANIELA APARECIDA BARACIOLI 
LEMOS  

PEB I 27.000 E.M. PROF. GUIOMAR MAIA  

8 
GILEUSA SOARES DA SILVA 
CARPANEZI 

PEB I 26.647 E.M. SILVIA COVAS 

9 MARLEI DO AMARAL MASUNO RADUAM PEB I 25.000 E.M. PROF. JOÃO JOSÉ FERIS 

10 
LILIAAN KARAM KFOURI GUIMARÃES 
DO CARMO 

PEB I 24.500 E.M. CÉU ENCANTADO 

11 JOSÉ FERNANDO ALVES DE CARVALHO PEB I 22.764 E.M. PROF. LYDIA SANFELICE 

12 PATRÍCIA VIEIRA RIBEIRO PEB I 22.428 E.M. CASTELO DO BOSQUE 

13 JOICE ADRIANA GUIMARÃES OYAMA PEB I 21.000 E.M. VERA 

 

 

14 LUCIA ELENA DE ALMEIDA PEB I 20.881 E.M. DEP. SYLVIO BENITO MARTINI 

15 JOÃO HENRIQUE VIEIRA GARCIA PEB I 20.468 E.M. PAUL PERCY HARRIS 

16 MARILHA BERTANHA BIAVA BOLINI PEB I 20.408 E.M. DÉCIO MONZONI LANG 

17 
MARIA FERNANDA CAMARGO LEITE DA 
SILVA 

PEB I 19.723 E.M. DÉCIO MONZONI LANG 

18 ADRIANA MORAES DE SOUZA PEREIRA PEB I 19.521 E.M GEORGINA ATRA HAWILLA 

19 TICIANE BORGES RODRIGUES PEB I 19.046 E.M. PROF. JOÃO JOSÉ FERIS 

20 ALINE FERNANDES PICCOLI DE SOUZA PEB I 18.692 E.M. PROF. DR ANTONIO ESPADA 
FILHO  

21 
JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA 
SANTOS 

PEB I 17.922 E.M. DÉCIO MONZONI LANG 

22 JULIANA DA SILVA MORALES PEB II 17.771 E.M. DUNALVA DO AMARAL 
FARATH 

23 MARIA STELA MARTINS PEB I 17.456 E.M. BEATRIZ DE CARVALHO 

24 
SARA DANILA DOURADINHO DO 
AMARAL 

PEB I 17.311 E.M. ENGENHEIRO CARLOS 
MILANESI 

25 MARCIA ELAINE RABACHINI PEB I 16.975 E.M. PATO DONALD 

26 STEFANNIE GOMES DE MELO PEB I 16.891 E.M. PROF. EZEQUIEL RAMOS 

27 ANA LUCIA MARIA DAS GRAÇAS ROZAN PEB I 16.725 E.M. PROF. EZEQUIEL RAMOS 

28 SELMA MARIA RODRIGUES DIAS PEB I 16.493 E.M. CASTELO DO BOSQUE 

29 CAMILA MIRANDA GOMES PEB I 16.093 E.M. MODESTO RODRIGUES 
MARQUES 

30 CAMILA GONÇALVES BUENO CARDOZO PEB I 14.761 E.M. CEÚ ENCANTADO 

31 EMANUELE CLÁUDIA GEREZ PEB I 14.404 E.M. CHAPEUZINHO VERMELHO 

32 LADY LEA DE SOUZA PEB I 14.025 E.M. PROF. OLGA MALLOUK LOPES 
DA SILVA 

33 LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS PEB I 13.881 E.M. JANDIRA CAETANO RIBEIRO 

34 GISELE BARUFI VELOSO DE ALMEIDA PEB I 13.726 E.M. WALFREDO DE ANDRADE 
FOGAÇA 

35 CLÁUDIA BECHUATE ALVES PEB I 13.689 E.M. CHAPEUZINHO VERMELHO 

36 ALINE CRISTINA RAMIM PEB I 13.678 E.M.DEP ARLINDO DOS SANTOS 

37 JOSEANE GARUTTI DOS SANTOS PEB I 13.454 E.M. PROF. EZEQUIEL RAMOS  

 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 
 
1. DIONÉA APARECIDA FERNANDES GATTE  
2. EDMARA CRSITINA SALLES DA COSTA 
3. MAVIS APARECIDA TEODORO IGINO 
4. PAULA PEDRASSOLI 
 

 
 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO – ANO LETIVO 

2020 – RESOLUÇÃO SME Nº 03/2020 
 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
II – Titulares de Cargo ou Emprego de PEB I e PEB II Habilitados 

1 VANESSA SOLIS STOPPA PEB I 39.839 EM VERA 

2 ALINE FERNANDES BARBOZA PEB I 32.863 EM. OLDEMAR STOBBE 

3 PATRÍCIA VIEIRA RIBEIRO PEB I 31.598 EM CASTELO DO BOSQUE 

4 SUSA KAREN LOURENÇO PEB I 30.606 E.M. DUNALVA DO AMARAL 
FARATH 

5 
ELISANGELA FERREIRA PRATES 
ALBUQUERQUE 

PEB I 30.581 E.M. EZEQUIEL RAMOS PROF 

6 
LILIAN KARAM KFOURI GUIMARÃES 
DO CARMO 

PEB I 30.095 E.M. CÉU ENCANTADO 

7 ANDREIA DA SILVA FURTINI PEB I 29.725 E.M. WALFREDO DE ANDRADE 
FOGAÇA PROF 

8 ROBERTA CHIARI CONTATORE PEB I 27.803 E.M. JOÃO JOSÉ FERIS PROF 

9 ROSANA MYOKO MIURA PEB I 27.655 E.M. CENOBELINO DE BARROS 
SERRA DR 

10 
SONISLEI SERENO DE MACEDO 
FAGUNDES 

PEB I 27.500 E.M. EZEQUIEL RAMOS PROF 

11 LUCIMARA PERPETUA MANFREDO  PEB I 27.351 E.M. EZEQUIEL RAMOS PROF 

12 
DANIELA APARECIDA BARACIOLI 
LEMOS 

PEB I 27.000 E.M. GUIOMAR MAIA PROFA 

13 ANNE DIAS MELEGATTI GARBI PEB I 24.679 E.M. PINÓCHIO 

14 DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA  PEB I 24.174 E.M. ILDA BARBOSA DOS SANTOS  

15 FABIANA NOGUEIRA PEB I  24.001 E.M. FABIANA NOGUEIRA 

16 
JOSÉ FERNANDO ALVES DE 
CARVALHO 

PEB I  23.774 EM PROF LYDIA SANFELICE 

17 LUCIA ELENA DE ALMEIDA PEB I 22.661 E.M. DEP. SYLVIO BENITO 
MARTINI 

18 
PATRICIA NERI DE ARRUDA 
SIGNORINI 

PEB I  22.439 E.M. PINÓCHIO 

19 JOICE ADRIANA GUIMARÃES OYAMA PEB I  22.065 EM VERA 

20 MARILHA BERTANHA BIAVA BOLINI PEB I 20. 408 E.M. DÉCIO MONZONI LANG 

21 APARECIDA DANIELI ALVES PEB I 20.129 E.M. DUNALVA DO AMARAL 
FARATH 

22 
ADRIANA MORAES DE SOUZA 
PEREIRA 

PEB I 19.177 E.M. GEORGINA ATRA HAWILLA 

23 JOÃO HENRIQUE VIEIRA GARCIA PEB I 19.058 E.M. PAUL PERCY HARRIS 

24 
ALINE FERNANDES PICCOLI DE 
SOUZA 

PEB I 18.652 E.M. PROF DR ANTONIO ESPADA 
FILHO  

25 TICIANE BORGES RODRIGUES PEB I 18.031 E.M. PROF. JOÃO JOSÉ FERIS 

26 
JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA 
SANTOS 

PEB I 17.982 E.M. DÉCIO MONZONI LANG 

 

 

27 
ROSILDA MARIA DOS SANTOS 
ARAUJO 

PEB I 17.648 E.M. GEORGINA ATRA HAWILLA 

28 SELMA MARAI RODRIGUES DIAS PEB I 17.618 E.M. CASTELO DO BOSQUE  

29 SILMARA ACOSTA CARVALHO PEB I 17.235 E.M. MODESTO RODRIGUES 
MARQUES 

30 JULIANA DA SILVA MORALES  16.869 E.M. DUNALVA DO AMARAL 
FARATH 

31 STEFANNIE GOMES DE MELO PEB I 16.801 E.M. PROF. EZEQUIEL RAMOS  

32 
ANA LUCIA MARIA DAS GRAÇAS 
ROZAN 

PEB I 15.725 EM PROF. EZEQUIEL RAMOS 

33 
CAMILA GONÇALVES BUENO 
CARDOZO 

PEB I 14.761 E.M. CÉU ENCANTADO 

34 EMANUELE CLÁUDIA GEREZ PEB I 14.404 E.M. CHAPEUZINHO VERMELHO 

35 GISELE BARUFI VELOSO DE ALMEIDA PEB I 14.176 E.M. WALFREDO DE ANDRADE 
FOGAÇA 

36 LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS PEB I 13.881 E.M. JANDIRA CAETANO RIBEIRO 

37 CLÁUDIA BECHUATE ALVES PEB I 13.864 E.M. CHAPEUZINHO VERMELHO 

38 LADY LEA DE SOUZA PEB I 13.686 E.M. PROF. OLGA MALLOUK 
LOPES DA SILVA 

39 JOSEANE GARUTTI DOS SANTOS PEB I 13.454 E.M. PROF. EZEQUIEL RAMOS 

40 ALINE CRISTINA RAMIM  PEB I 12.532 E.M. DEP. ARLINDO DOS SANTOS 

 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 
5. DIONÉA APARECIDA FERNANDES GATTE  
6. EDMARA CRSITINA SALLES DA COSTA 
7. MAVIS APARECIDA TEODORO IGINO 
8. PAULA PEDRASSOLI 

São José do Rio Preto, 12 de março de 2019 
Atenciosamente, 

Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa 
Secretária Municipal da Educação 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ARY ATTAB FILHO 1387780 
BRENO TRASSI EDUARDO 10690264500 3686110 
CARLISMAR SANT ANA DA SILVA ME 3127370 
CLEUDIMAR MARTINS DE OLIVEIRA 1437550 
FELIPE FELIS SILVA PEREIRA 45678568809 3670900 
IZAURA ROSA DE QUEIROZ BEZERRA 16682472838 3693920 
JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS 3334890 
JHENIFFER LUANA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA 03114331114 3695390 
KARIN WAHLE DE FREITAS 1247720 
MARCOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 09016242171 3699650 
MARCOS ROGÉRIO GARCIA 3699900 
PETER SILVA KAWATA 3301530 
RONALDO B RUIZ FILHO ME 3649070 
SAMUEL GAMA E VENEZIANO 1230250 
SÍLVIA HENRIQUETA LOURENÇO 21430795832 3701010 

São José do Rio Preto, 12 de março de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA 00251/20 AIF-S-V 000022 
HITARA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 00237/20 AIF-A-N 000173 
LAR ROSA DE SARON  00252/20 AIF-S-F 000094 
M M NOGAROTO BOIATE RIO PRETO LTDA ME 00250/20 AIF-I-E 1019 
PENIEL SUPERMERCADO LTDA EPP 00238/20 AIF-I-E 000590 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA 00251/20 AIP-S-V 000004 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
HITARA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 00237/20 AIP-A-N 000235 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CALDEIRA ODONTOLOGIA LTDA 01077/18 2018247040 AIF-S-F 000055 
CATRICALA & CIA LTDA 00634/17 201787375 AIF-A-M 00164 
CENTRO OFTALMOLÓGICO SS LTDA 00233/18 201843884 AIF-S-F 000026 
FABIO HENRIQUE ALAMPE TONOLLI 01029/18 2018188322 AIF-S-H 000118 
GISELA FERREIRA FAQUIM 00858/18 2018167571 AIF-S-A 000081 
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 00526/18 201865630 AIF-S-F 000029 

INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 00527/18 201865642 AIF-S-F 000030 

M W A COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 00611/17 201762602 AIF-A-M 00160 

MAX XAVIER REGO 00275/18 201871891 AIF-S-D 000074 
OCTAVIO AUGUSTO LOURENÇO LUZ 00593/18 201887372 AIF-S-F 000036 
WADELUIR DUBLIM SACCHETIN 00859/18 2018199630 AIF-S-A 000082 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FABIO HENRIQUE ALAMPE TONOLLI  01029/18 AIP-S-H 000118 
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES 
LTDA 00526/18 AIP-S-F 000017 

INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES 
LTDA 00527/18 AIP-S-F 000023 

MAX XAVIER REGO 00275/18 AIP-S-F 000024 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

CALDEIRA ODONTOLOGIA 
LTDA 01077/18 100 UFESP AIP-S-F 000018 

CATRICALA & CIA LTDA 00634/17 100 UFESP AIP-A-F 0060 

CENTRO OFTALMOLÓGICO SS 
LTDA 00233/18 120 UFESP AIP-S-F 000016 

DENTAL SIND ODONTOLOGIA 
RIO PRETO LTDA ME 01070/18 100 UFESP AIP-S-F 000020  

 

ELLEN FALKOWSKI BERTOLDI 00572/18 75 UFESP AIP-S-F 000021 

GARCIA POZETTI S/S LTDA 00573/18 75 UFESP AIP-S-F 000022 

GISELA FERREIRA BUENO 
FAQUIM 00858/18 75 UFESP AIP-S-H 000116 

LUCIANA FORTES TOSTO DIAS 00276/18 75 UFESP AIP-S-F 000025 

M W A COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA 

00611/17 80 UFESP AIP-A-F 0059 

OCTAVIO AUGUSTO 
LOURENÇO LUZ 00593/18 75 UFESP AIP-S-F 000019 

WADELUIR DUBLIM 
SACCHETIN 00859/18 75 UFESP AIP-S-H 000117 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

ABADIA HELENA DE SOUZA 
PEREIRA 19640550833 00674/17 

R$ 1.989,75 (Mil novecentos e 
oitenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos). 
NRM-A-M 00050 

C P DA COSTA AÇOUGUE ME 02776/17 
R$ 3.183,60 (Três mil cento e 
oitenta e três reais e sessenta 

centavos). 
NRM-A-M 00055 

CATRICALA & CIA LTDA 01859/17 R$ 15.918,00 (Quinze mil 
novecentos e dezoito reais). NRM-A-M 00052 

E C GUIMARÃES PIZZARIA ME 02769/17 
R$ 3.183,60 (Três mil cento e 
oitenta e três reais e sessenta 

centavos). 
NRM-A-M 00054 

MARIA BENTA 
SUPERMERCADO EIRELI 00610/17 

R$ 1.989,75 (Mil novecentos e 
oitenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos). 
NRM-A-M 00049 

NATHAN DA SILVA RICO ME 02758/17 R$ 1.326,50 (Mil trezentos e vinte e 
seis reais e cinquenta centavos). NRM-A-M 00053 

RAIMUNDO JOSÉ GONÇALVES 
DA SILVA ME 01812/17 

R$ 1.989,75 (Mil novecentos e 
oitenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos). 
NRM-A-M 00051 

REI DA ASA RESTAURANTE 
LTDA ME 02892/17 

R$ 1.989,75 (Mil novecentos e 
oitenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos). 
NRM-A-M 00056 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
F FERREIRA ALVES PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI  01907/18 AIF-I-E 000216 
JAQUELINE NATALI DOS SANTOS ME 00544/16 AIF-I-E 654 

São José do Rio Preto, 13 de Março de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)

CONTRATO Nº: 005/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: MARCIO WADA ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à pres-
tação de serviços de implantação do Programa de Compliance e 
Integridade da EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
VALOR: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses 
DATA DO CONTRATO: 02 de março de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 12 de março de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 Fica convocada a candidata abaixo relacionada, aprovada em Cadastro Emergencial 
01/2020 para comparecer no dia 18 de Março de 2020 às 14:00 horas  na EMEF”Profª. Lucia 
Novais Brandão”, localizada na Rua Felício Botino,  529 - Centro em Cedral/SP, a fim de 
manifestar  interesse no preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor de Educação Básica II 
Inglês,  por prazo determinado,  sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação a candidata 
deverá entregar documento legal que a habilite para o desenvolvimento da referida função, 
bem como preencher de próprio punho requerimento de acúmulo de emprego, nos termos 
dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O não comparecimento implica na 
desistência da mesma. 

Classificação Nome RG Total 
01 Janaíne  Munhol Nogueira Soares 44.728.813-1 65,316 

 

Nesta oportunidade a candidata deverá comparecer munida  dos  originais e cópias dos 
seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimento dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, observando o art. 37,X, da CF; 

 CTPS – Carteira de Trabalho Previdência Social; 

 Cópia do  PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do Cargo , Certificado de 
Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancaria no Banco Santander. 
 

Prefeitura Municipal de Cedral,  13 de Março  de 2020.  89° Ano de Emancipação Político-    
Administrativa. 

     

                                      Paulo Ricardo Beolchi de Lucas 
                    Prefeito Municipal  

 

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de ofi cinas sociais – PAIF – de corte e costura, beleza e 
culinária.
Data do Encerramento: 26/03/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 12 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de ofi cinas sociais – SCFV – de artes circenses.
Data do Encerramento: 26/03/2020
Horário: 10h30min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 12 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 023/2020, objeto do Processo Licitatório nº 024/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como 
objeto a aquisição de leite pasteurizado para distribuição aos idosos carentes do município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações 
descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 25 de março de 2020, às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 13/03/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da 
prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 11/03/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado 
de São Paulo - CORE-SP, Autarquia Federal de Direito Público, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.746.179/0001-52, por intermédio 
de Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 
043, de 05 de dezembro de 2019, do CORE-SP, torna público e dá 
conhecimento aos interessados que, realizará processo licitatório na 
modalidade CONCORRÊNCIA, pela melhor oferta, para alienação 
de imóveis de sua propriedade, nas condições em que se encon-
tram, na forma estabelecida no Edital e seus Anexos. A alienação 
dos imóveis, permitida nos termos da Lei nº 8.666/1993, devida-
mente autorizada nos autos do processo nº 28/19, pelo Sr. Dire-
tor-Presidente. Objeto: Alienação do domínio pleno dos imóveis de 
propriedade do Conselho Regional dos Representantes Comerciais 
no Estado de São Paulo - CORE-SP, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP. Data de entrega e abertura dos envelopes será no dia 14 
de abril de 2020, às 10:00 horas (horário de Brasília), na sede do 
CORE-SP, localizada na Av.  Brigadeiro Luís Antônio, n° 613, 5º an-



B-3Jornal
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dar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01317-000. O edital e anexos 
estão disponíveis no site http://www.corcesp.org.br. 
São Paulo, 13 de março de 2020.
Maike André Marques
Pregoeiro

 
      
 
 
 

Edital de Convocação 
  
O presidente da  ASSESCRIP  –  Associação das  Empresas de 
Serviços  Contábeis de São  José  do Rio Preto e Região, atendendo o 
que determina o artigo 16º, parágrafo 1º e o artigo 17º do Estatuto, 
convoca todos os  associados em condições de voto para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária, a  ser realizada dia 13/04/2020, 
na  sede da entidade sito à Rua Itália nº 475, Vila Sinibaldi, que 
instalar-se-á às 17:00 horas com a presença da maioria dos 
associados,  ou meia hora  após com  qualquer número  de presença 
se for constatada falta de quorum na primeira convocação, para 
apreciar e votar a seguinte ordem do dia: 
 
 
a) Apreciação e Aprovação das Contas do exercício 2019 
b) E outros assuntos de interesse geral. 

 

 

São José do Rio Preto, 11 de março de 2020. 
  
  

 
Sérgio Ricardo Salomão Ernandes 

                            Presidente-Gestão 2018/2020  
  

 
  
 


                    

            




                


 
 
 Editais de

PROCLAMAS

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

1. SAMUEL BONDESAN e LEA HILARIO MARTIN, sendo 
ELE fi lho de BENEDITO BONDESAN e de MARIA CREUSA BON-
DESAN e ELA fi lha de RAMON HILARIO MARTIN e de MARINA 
DOS SANTOS MARTIN;

2. LUAN JUNIO LOPES BERTOLUZZI e GABRIELA NO-
GUEIRA IVAMOTTO, sendo ELE fi lho de WALTER BERTOLUZZI 
JUNIOR e de MARIA LOPES BERTOLUZZI e ELA fi lha de MILTON 
IVAMOTTO e de SANDRA HELENA NOGUEIRA IVAMOTTO;

3. GIOVANNI RODRIGUES FILGUEIRA e GEYSIELE 
WELLIDA BALDUINO DA SILVA, sendo ELE fi lho de WILSON JA-
CINTO FILGUEIRA e de NADIR RODRIGUES DOS SANTOS FIL-
GUEIRA e ELA fi lha de JOEL BALDUINO DA SILVA e de NEUSA 
DE OLIVEIRA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/03/2020.

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

HENRIQUE DE SOUZA LIEBANA e SABRINA TEDESCHI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de abril de 1991, fi lho de 
ADÃO HENRIQUE LIEBANA e de ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 
SOUZA LIEBANA. Ela, de nacionalidade brasileira, cinegrafi sta, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 16 de setembro de 
1990, fi lha de MAURILIO TEDESCHI e de MARIA APARECIDA DA 
CRUZ TOMÉ TEDESCHI. 

RODRIGO DA SILVA MORI e GREICE KELLY OLIVEIRA GOBBI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em 
Barretos, SP, no dia 04 de janeiro de 1986, fi lho de OSMAR MARI 
FILHO e de IZABEL CRISTINA DA SILVA MORI. Ela, de nacionali-
dade brasileira, contadora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 25 de novembro de 1985, fi lha de GERSON EDUARDO GOBBI 
e de ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA.

VINÍCIUS GIRARDI SILVA e LORENA RODRIGUES LOURENÇO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de agosto de 1987, fi lho de 
LUIZ ANTONIO LEZO SILVA e de VÂNIA GARCIA GIRARDI SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, ofi cial de justiça, solteira, nascida 
em Goiânia, GO, no dia 31 de dezembro de 1981, fi lha de JOÃO 
DIVINO LOURENÇO e de BALÇANIR BERNARDINA RODRIGUES 
LOURENÇO.

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 12 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO


