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O bebê estava na UTI Neona-
tal do Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) desde o 
dia 23 de julho, porque a mãe 

Fiscalização 
fecha cinco 

comércios no 
fim de semana
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Pais conhecem 
filha após 18 dias 

de quarentena

Divulgação

Site divulga 
aprovados e 

matrícula será 
apenas online
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Casal Thiago e Ana Julia pegam a filha no colo pela primeira vez após 18 dias do nascimento

Aliado de 
Edinho abraça 
adversário e 

pede para sair  

Déficit da balança comercial 
já ultrapassa US$ 39 mi

Levantamento revelou que cidade está com um déficit de US$ 39,7 milhões na balança comercial (quando os valores de importações superam o de exportações). Os 
dados contabilizados levam em conta o período entre janeiro e julho deste ano. Desde 2010 o município não consegue terminar o ano com superávit.               Pág. A7

EM RIO PRETO

Rio Preto bate 
a marca de 

12 mil casos 
de Covid
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estava hospitalizada e isolada 
com Covid-19 no Hospital de 
Base desde o nascimento da 
criança.                               Pág. A7

Transporte 
cria horários 
e linhas para 
evitar lotação
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Fatec abre 
matrículas a 
partir de hoje

Hoje e amanhã os estudantes 
aprovados no processo seletivo 
das Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Estado devem re-
alizar a matrícula, por meio do 
Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica (Siga).        Pág. A5

Mãe acusa 
pai de dar 

soco em filha 
de 4 anos
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Pais conhecem recém-nascida 
após 18 dias de quarentena

O casal Thiago Henrique 
Moraes Lopes e Ana Julia 
da Silva Lopes ganhou o 
melhor presente possível no 
Dia dos Pais: conheceu a fi-
lha recém-nascida Ana Julia 
após 18 dias de quarentena 
e afastamento.

O bebê estava na UTI 
Neonatal do Hospital da 
Criança e Maternidade 
(HCM) desde o dia 23 de 
julho, porque a mãe esta-
va hospitalizada e isolada 
com Covid-19 no Hospital 
de Base.

Pai e mãe ficaram 18 
dias de isolamento. Após o 
parto nem puderam chegar 
perto da criança. Por isso 
não tinham visto a filha 
presencialmente. “Até este 
domingo, nossa filha era 

praticamente virtual, pois 
só a vimos através uma tela 
durante videochamadas e 
fotos feitas pela equipe mé-
dica”, lembra Thiago.

Momentos antes de en-
trar na UTI Neonatal, Ana 
Julia contou que no dia 
do parto não viu a filha 
devido aos protocolos de 
segurança seguidos pela 
equipe médica. “Eu apenas 
ouvi o choro dela. Não tive 
nenhum contato e nem 
mesmo cheguei a vê-la. 
Finalmente vou segurá-la e 
olhar para ela. A ansiedade 
era tanta que eu e o Thiago 
mal dormimos a noite”, 
disse.

Ao ver a filha pela pri-
meira vez, a emoção tomou 
conta do casal. “Olha o pre-
sente que ganhei no dia dos 
pais. Foi o melhor presente 
da minha vida” disse o Thia-

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Educação cria grupo para preparar volta às aulas

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto não tem qual-
quer previsão de retorno às 
aulas presenciais, mesmo 
após o novo anúncio feito 
pelo Estado na última sex-
ta-feira (7) que as aulas 
presenciais devem voltar a 
partir do dia 8 de outubro.

As aulas presenciais ape-
nas serão retomadas no 
Estado caso todas as regiões 
estejam há 28 dias conse-
cutivos na Fase Amarela do 
Plano São Paulo.

Rio Preto se mantém da 
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Os pais Thiago e 
Ana Julia com a 
filha no colo pela 
primeira vez após 
18 dias do nasci-
mento

Divulgação

Cláudio LAHOS

Rio Preto bate 12 mil 
casos de Covid-19

Último relatório apresen-
tado ontem pela Secretaria 
de Saúde de Rio Preto não 
registrou nenhuma morte na 
cidade. Hoje às 10h30, a 
prefeitura faz a live de terça 
para atualizar os dados.

 Segundo  o último relató-
rio, o número de óbitos, por-
tanto, se mantém o mesmo 
da atualização de domingo 
(9) com 293 casos. Ao todo, 
9.064 moradores estão cura-
dos da doença.

A cidade também contabi-
lizou mais 46 casos positivos 
do novo coronavírus. Com a 
atualização, atingiu 12.039 
casos. Do total de positivos, 
1.412 são profissionais que 
atuam na saúde e outros 
1.371 apresentaram a Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG). O coeficiente 
de incidência da doença é de 
2.617 casos para cada grupo 
de 100 mil habitantes.

Desde o início da pande-
mia, 57.930 pacientes com 
estado gripal foram aten-
didos. Deste total, 46.850 
moradores foram testados, 
sendo 34.811 exames ne-
gativos.

Atualmente, 380 pacien-
tes de Rio Preto estão inter-
nados, sendo 130 em UTIs 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) e 250 em enfermarias.

HB - Ontem o Hospital 

de Base anunciou que ultra-
passou  mil internações de 
pacientes com coronavírus 
na entidade desde o início 
da pandemia. Segundo o bo-
letim, já foram 1.054 casos 
atendidos até ontem  (10), 
contabilizando 609 altas e 
225 óbitos.

Os rio-pretenses repre-
sentam a maior parcela das 
internações. Foram 356 
atendidos, o que significa 
que a cada três pacientes 
internados com Covid-19 na 
instituição, um é de Rio Preto. 
O HB atende mais de cem 
municípios da região.

As cidades de Mirassol 
(82), Guapiaçu (60), Tanabi 
(45) e José Bonifácio (37) 
também aparecem da lista 
dos principais municípios com 
pacientes atendidos no HB.

Atualmente a instituição 
conta com 229 pacientes 
internados, sendo 127 na 
enfermaria e 102 na UTI. No 
Hospital da Criança e Mater-
nidade são quatro internados, 
com três na enfermaria e um 
na UTI.

100% - Pela quarta vez 
desde o início da pandemia, 
a Santa Casa de Rio Preto 
atingiu 100% da capacidade 
dos leitos de UTI. Nesta se-
gunda-feira (10), o hospital 
informou que está com 40 
pacientes na UTI e 49  na 
enfermaria.

Tatiana PIRES

PLANEJAMENTO

fase Laranja desde o inicio do 
Plano São Paulo no começo 
do mês de junho.

Em nota a Secretaria Mu-
nicipal afirma mesmo sem 
previsão do retorno dos alu-
nos às escolas foi criada em 
Rio Preto uma Câmara de 
Planejamento, que atualmen-
te faz estudos para adotar 
medidas de segurança, as-
pectos pedagógicos e socio-
emocionais para a retomada.

A Câmara não tem o papel 
de debater a data do retorno 
as aulas, mas sim às diretri-
zes do Estado, finaliza a nota 
da Secretaria.

Divulgação

TRISTE MARCA

PRIMEIRO COLO

go. “É uma alegria imensa. 
Graças a Deus tudo deu 
certo”, completou a mãe.

A enfermeira clínica da 
UTI Neonatal, Vanessa Es-
teves, acompanhou o re-
encontro e falou sobre a 
importância do primeiro 
contato entre os pais e a 
filha. “Fecha todo o ciclo, 
mesmo nos dedicando e 
cuidando como muito ca-
rinho, o amor dos pais é 
o complemento extra que 
faltava”, disse.

ASSISTÊNCIA

Secretarias prorrogam 
distribuição de cestas básicas

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio das secretarias de 
Agricultura e Abastecimento 
e de Assistência Social, pror-
rogou a ação “Rio Preto sem 
Fome” com distribuição de 
mais 5 mil cestas básicas a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social até o fim 
de setembro.

“De abril a junho, entrega-
mos 6.511 cestas às famílias 
inscritas no CadÚnico. Em 
julho, atingimos a meta da 
primeira etapa da ação e já 
distribuímos mais 865 cestas 
correspondentes ao período 
de prorrogação. Ou seja, em 
quatro meses, a iniciativa 
distribuiu 8.365 cestas bási-
cas”, contabiliza o secretário 
de Agricultura e Abasteci-
mento, Pedro Pezzuto.

Já a Secretaria de As-
sistência Social realiza todo 
o processo de triagem e 
entrega das cestas. A ava-
liação das famílias a serem 
contempladas é feita men-
salmente, através de análise 

de critérios que consideram a 
lista de inscritos no CadÚni-
co e as relações de famílias 
que recebem o Programa 
Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
e Auxílio-Emergencial do Go-
verno Federal.

“O público atendido até 
o momento é formado por 
idosos e pessoas com defi-
ciência em extrema pobreza 
sem benefícios ou com Pro-
grama Bolsa Família no valor 
até R$91; famílias em extre-
ma pobreza sem benefícios; 
famílias em extrema pobreza 
com Programa Bolsa Família, 
mas inelegíveis para o Auxílio 
Emergencial; famílias em 
situação de vulnerabilidade 
e entregas por decisão judi-
cial”, explica a secretária da 
pasta, Patrícia Lisboa.

Para ter acesso às ces-
tas básicas, a população 
não precisa realizar nenhum 
procedimento especial, uma 
vez que a seleção é feita por 
triagem da Assistência So-
cial. Os beneficiados são in-
formados por correio, e-mail, 

SMS ou telefone sobre data 
e hora de retirada das ces-
tas, que acontece mediante 
apresentação de documento 
pessoal.

As entregas estão sendo 
devidamente organizadas 

Da REDAÇÃO

com distribuição nas dez re-
giões do município, a fim de 
evitar aglomerações. Pessoas 
sem condições de locomo-
ção, como idosos e pessoas 
com deficiência, recebem os 
alimentos em seus domicílios.

Ivan FEITOSA/ SMCS

Projeto foi prorrogado até setembro e deve distribuir 
mais cinco mil cestas até lá
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Demissão
Adão da Costa Morais, que ocupava a presidência da 

Emcop (Empresa Municipal de Construções Populares), pediu 
demissão do cargo ontem à tarde e o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) aceitou. Morais, que também é presidente do PTB, 
chancelou aliança com o Republicanos para ser candidato 
a vice na chapa a ser liderada pela pré-candidata a prefeita 
Coronel Helena. Morais diz que o PTB merece destaque nas 
próximas eleições, por isso aceitou ser coadjuvante na chapa 
dos republicanos. Para presidente da Emcop, o prefeito no-
meou interinamente o engenheiro Francisco Rossi, que atua 
na empresa desde 2001.

Indignado
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, ficou indig-
nado com as amarrações 
entre Republicanos, PTB e 
Solidariedade para disputar 
as eleições majoritárias. 
“Chega de enganar a popu-
lação”, disse, indignado, se 
referindo ao presidente do 
PTB, Adão da Costa Morais, 
que ocupava a presidência 
da Emcop. Feliciano diz 
ainda que os indicados pelo 
Republicanos também de-
veriam entregar os cargos. 
“Só assim a gente começa 
a acreditar, porque come 
na mesa do rei, dorme da 
cama do rei e diz que vai 
abandonar o rei”, ironizou.

Negacionista
Deputados lamentaram as mais de 100 mil mortes por 

Covid-19 no país, cujo número foi atingido no último sába-
do. Os líderes da oposição, André Figueiredo (PDT-CE), e da 
minoria, José Guimarães (PT-CE), lamentaram as mortes, 
acusaram o presidente Jair Bolsonaro de ser omisso e de 
minimizar a gravidade da doença e se solidarizaram com as 
famílias que perderam parentes. “Bolsonaro desdenha da 
vida, da dor de 100 mil famílias, e do povo brasileiro. Com 
sua política negacionista, coloca o Brasil entre os países 
com mais óbitos pela doença. É o caos social, humano, 
econômico, sanitário”, alfinetou Figueiredo.

Bagatela
A aquisição de um veículo 

feita recentemente pelo Pa-
triota chamou atenção por 
causa do preço. A executiva 
nacional, usando recurso 
público do fundo partidá-
rio, comprou um Mitsubishi 
Pajero Sport zero pela ‘ba-
gatela’ de R$ 260 mil. O 
presidente municipal do 
Patriota, Ulisses Ramalho, 
esclareceu que o veículo é 
usado para a locomoção 
das lideranças do partido 
pelo Brasil, principalmente 
devido a pandemia. “A malha 
aérea está bem debilitada e 
os automóveis são usados 
na locomoção do pessoal 
administrativo”, diz.

Estratégias
O pré-candidato a pre-

feito pelo PSDB, vereador 
Renato Pupo, que mantinha 
esperança em firmar aliança 
com o PSL para disputar as 
eleições majoritárias, desis-
tiu da ideia e vai buscar par-
cerias com outros partidos. 
Pupo informou que se reuniu 
com o presidente estadual 
do PSDB, Marco Vinholi, no 
último sábado, para discutir 
estratégias para sua chapa. 
“Ele (Marco Vinholi) está 
animado e na condição de 
presidente estadual do par-
tido, vai intensificar contatos 
com legendas”, frisou, sem 
mencionar quais seriam as 
siglas.

Sequela
Depois de ficar internado 

no Hospital Austa, o ex-ve-
reador Carlão do JC (DEM) 
recebeu alta e continua 
fazendo tratamento em casa 
para se recuperar. Como 
tinha comorbidade por ter 
extraído um câncer no rim, 
Carlão estava no grupo de 
risco, porém, já está curado 
da Covid-19. Como a doença 
deixou sequela no pulmão, 
segue com o tratamento 
para eliminar o mal de for-
ma gradativa. O ex-vereador 
informou ainda que é difícil 
enfrentar a doença, devido a 
ação agressiva do vírus e dos 
medicamentos fortes para 
combatê-lo.

Mesada
A maioria dos partidos 

com representantes na Câ-
mara Federal recebe recur-
sos públicos do fundo parti-
dário, um tipo de ‘mesada’ 
para bancar as despesas 
do dia a dia das siglas. Em 
setembro do ano passado, 
o presidente Jair Bolsonaro 
regularizou que os recursos 
também podem ser utiliza-
dos para comprar veículos. 
O presidente do PROS, Eu-
rípedes de Macedo Júnior, 
é acusado pelo MP por ter 
comprado até helicóptero e 
instalado banheira de luxo 
na sede do partido, em Bra-
sília. A gastança na compra 
de veículos continua…

Pauta
Os vereadores analisam 

onze projetos na sessão de 
hoje. São quatro do Execu-
tivo e sete de iniciativas dos 
legisladores. Por exemplo, 
do Executivo que abre um 
crédito adicional no orça-
mento do município de R$ 
600 mil, de acordo com 
convênio estabelecido com 
o governo do estado de São 
Paulo, por meio da Secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho. Será analisado 
ainda proposta de Jean 
Charles (MDB), que obriga 
proteção de segurança aos 
motoristas e cobradores do 
transporte coletivo, por cau-
sa do coronavírus.

A Secretaria de Trânsito 
de Rio Preto afirma que tem 
aumentado o número de ro-
dadas e linhas de ônibus para 
tentar resolver o problema 
das lotações. Para isso vem 
remanejando horários e am-
pliando horários.

Segundo dados da secre-
taria, o número de ônibus 
teve acréscimo pós-pande-
mia. Rodando pela manhã 
eram 109 carros antes e 
atualmente são 175. Já no 
período da tarde, o número 
saltou de 83 para 146.

No dia 5 passado a ex-
pansão começou nas linhas 
Débora Cristina (301) que no 
pico da tarde tinham rodada 
a cada 15 minutos - antes 
eram de 20 em 20 minutos. 
Na linha Shopping Iguatemi 
(310) a rodada passou a ser 
a cada 11 minutos e na linha 
Lealdade/Amizade no pico da 
manhã houve um aumento de 
cinco rodadas.

Na quinta (6) foi à vez de 
acontecer alteração na linha 
Jardim Maria Lúcia (200). 
No pico da manhã houve 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Mudanças querem 
evitar ônibus lotados

MAIS LINHAS

Cláudio LAHOS

Transporte amplia horários e linhas para evitar aglomeração em ônibus

remanejamento de carros e 
entre as 5h33 as 6h55 eles 
começaram a passar a cada 
onze minutos.  Nesta linha 
houve um acréscimo de mais 
uma rodada no pico da tarde 
desde segunda-feira (10) 

passando a ser a cada 15 
minutos.

O número de passageiros 
que utilizam o transporte 
coletivo teve queda de 50% 
se comparado com o período 
pré-pandemia da Covid-19, 

segundo a secretaria.
A média era de 2,2 mi-

lhões passageiros/mês mas 
com início da pandemia esse 
número caiu para pouco mais 
de 1 milhão de passageiros/
mês.

HABITAÇÃO DINHEIRO

Mais dois loteamentos 
são regularizados

Mais dois loteamentos de 
Rio Preto foram regularizados 
por meio da Secretaria de Ha-
bitação – sendo eles o núcleo 
São Pedro Vila Azul e Chácara 
São Jorge.

Segundo a secretária de 
Habitação, Fabiana Zanquet-
ta, tudo isso só foi possível 
por conta de um esforço con-
junto. “Após o empenho da 
nossa equipe, a Secretaria de 
Habitação está finalizando a 
identificação dos ocupantes 
para emissão da Certidão de 
Identificação de lote para o re-
gistro da propriedade junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis 
e, em breve, entregaremos a 
certidão para os moradores”, 

salientou Fabiana. 
Rio Preto tem atualmente 

62 loteamentos regularizados 
– com  cerca de 7.500 lotes 
e uma população de aproxi-
madamente 20 mil pessoas. 
Outros 16 loteamentos estão 
em fase final de regularização 
e existem outros 36 em pro-
cesso de regularização.

Os regularizados - O núcleo 
São Pedro Vila Azul está loca-
lizado na vicinal da Vila Azul e 
teve seu início de implantação 
no ano de 99. Atualmente o 
bairro tem uma população 
estimada em mil pessoas, 
divididas em 347 lotes. 

Já o núcleo denominado 
Chácara São Jorge conta com 
cerca de 40 moradores, em 
14 lotes. 

Da REDAÇÃO

A secretária de Habitação, Fabiana Zanquetta

Divulgação

Banco do Povo 
libera R$ 70 mi de  

microcrédito

O governo do Estado de 
São Paulo liberou nesta segun-
da-feira (10) R$ 70 milhões 
em microcrédito do Banco do 
Povo- são duas novas linhas de 
crédito que tem como foco au-
xiliar empreendedores durante 
a pandemia da Covid-19.

A primeira linha é para os 
empreendedores informais e 
produtores rurais sem CNPJ, 
com opções de crédito de 
até R$ 5 mil e taxa de juros 
de 1% ao mês. O prazo para 
pagamento é de até 12 meses 
com carência de até 60 dias 
para capital de giro. Já para o 
investimento fixo, o prazo para 
pagamento é de até 24 meses 
com até 90 dias de carência. O 
empresário deverá apresentar 
avalista.

Já a segunda linha é voltada 
para Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e produtores 
rurais com CNPJ. Com taxa de 
juros de 0,35% a 0,70% ao 
mês, o limite de crédito é de até 
R$ 8,1 mil, que também pode 
ser utilizado tanto para compras 
de mercadoria quanto para 
pagamentos das obrigações da 
empresa.

Prazo – O prazo para pa-

gamento é de até 24 meses 
com carência de até 60 dias 
para capital de giro. Já para o 
investimento fixo, o prazo para 
pagamento é de até 36 meses 
com até 90 dias de carência. 
Para solicitar os financiamen-
tos, o empreendedor não pode 
ter restrições cadastrais no 
CNPJ e CPF.

Banco do Povo - O Banco do 
Povo também está fortalecen-
do os pequenos empreendedo-
res por meio dos cursos do Em-
preenda Rápido, em parceria 
com o Sebrae-SP. São diversos 
cursos que ajudam a melhorar 
a produtividade, reduzir custos 
e gerenciar o negócio, sempre 
com aulas direcionadas para 
cada momento empresarial. 
Outras informações podem ser 
obtidas pelo site www.bancodo-
povo.sp.gov.br

Da REDAÇÃO
Divulgação

AGILIDADE

PIB de SP será monitorado
O Governador João Doria 

(PSDB) anunciou nesta se-
gunda-feira (10) o lançamen-
to do indicador PIB+30 para 
monitorar as tendências da 
economia paulista no contexto 
da pandemia do coronavírus. 
Desenvolvida pela Fundação 
Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados), a fer-
ramenta agiliza o acompa-
nhamento de estatísticas 
do Produto Interno Bruto do 
estado de São Paulo e ras-
trear tendências da atividade 
econômica com mais rapidez 
e eficiência.

O novo indicador repre-

senta cerca de 97% do PIB 
estadual e será apresentado 
na forma de índices e taxas 
ajustadas sazonalmente. De 
acordo com o planejamento 
do Governo do Estado, o 
PIB+30 será publicado em 
conjunto com a estimativa 
oficial do PIB do mês anterior.

Segundo a linha de tra-
balho da Fundação Seade, 
o PIB+30 vai contemplar o 
cálculo do PIB do Estado e dos 
PIBs dos Municípios, estes em 
conjunto com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), além de um sistema 
de estatísticas conjunturais 
composto pelo PIB trimestral 
(Estado de SP e Regiões) e 

PIB mensal (Estado de SP).
O objetivo do Governo de 

São Paulo é revisar as melho-
res práticas internacionais e 
dar início ao uso de uma fa-
mília de indicadores baseada 
nas chamadas “flash estima-
tes”, que são estimativas ins-
tantâneas ou em tempo real. 
Para o Secretário da Fazenda 
e Planejamento de São Paulo, 
Henrique Meirelles, o PIB+30 
será decisivo para delinear a 
retomada econômica em todo 
o estado a partir de 2021. “A 
ideia é exatamente diminuir 
o período entre a base de 
ocorrência de crescimento 
ou queda do PIB e a data 
de publicação, diminuindo a 

defasagem em cerca de um 
mês. Isso nos permite acom-
panhar com maior precisão 
essa evolução e identificar 
rapidamente mudanças de 
atividade econômica no esta-
do”, finalizou Meirelles.

Da REDAÇÃO Divulgação
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ANGELO ROSSAFA SANCHES, faleceu 
aos 84 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Leonilda Ferreira dos Santos Rossafa e deixa 
os filhos Dulcelina, Dulcemeire e Devair 
(falecido). Foi sepultado no dia 07/08/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério municipal de Nova Granada.

SUZETTE APPARECIDA BARBOZA, 
faleceu aos 81 anos de idade. Era casada 
com o Sr. Wilson Novas e deixa os fi lhos 
Diogene, Paula e Fernando. Foi sepultada 
no dia 08/08/2020, às 08:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

EVA FRANCISCA DA SILVA, faleceu 
aos 71 anos de idade. Era solteira e deixa 
a fi lha Heloisa Helena. Foi sepultada no dia 
08/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

MARIA GORETTI OLIVEIRA DA SILVA, 
faleceu. Era divorciada do Sr. Sergio Luis 
Favaretto e deixa os fi lhos Giovana, Isabella 
e Gabriella. Foi sepultada no dia 07/08/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever para o cemitério São João Batista.

TERCINA ELISA VISINTIN PEREIRA, 
faleceu aos 76 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Antonio Aleixo Pereira e deixa os fi lhos 
Paulo Henrique e Dirceu. Foi sepultada no dia 
08/08/2020, às 16:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ISRAEL DAVID MARQUES, faleceu aos 
39 anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 09/08/2020, às 13:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

LUIZ MAINA FILHO, faleceu aos 70 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Helena 
Maria Zanelato Maina e deixa os fi lhos Vera 
Marcia, Luiz Gustavo e Elaine Cristina. Foi 
sepultado no dia 09/08/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

JANIRA MENDONÇA PELARIN, faleceu 
aos 67 anos de idade. Era casada com o 
Sr. Nelson Pelarin e deixa os fi lhos Ademir, 
Eliz Cristina, Leila e Marcelo. Foi sepultada 
no dia 09/08/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
municipal de Urânia.

LUIZ ALBERTO DE LIMA, faleceu aos 
62 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Denise Maria de Almeida Lima e deixa os 
fi lhos Luis Alberto, Fernanda e Andressa. 
Foi sepultado no dia 09/08/2020, às 15:00, 
saindo seu féretro do velório Parque Jardim 
da Paz para o mesmo cemitério.

JOSÉ COLLECTA DA FONSECA, faleceu 
aos 92 anos de idade. Era viúvo da Sra. Maria 
Thereza Barboza da Fonseca e deixa os fi lhos 
Regina Aparecida, Célia Maria e Sérgio. Foi 
sepultado no dia 09/08/2020, às 16:00, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério municipal de Maringá.

ALLAN JUNIO FRANCISCO TOLEDO, 
faleceu aos 21 anos de idade. Era solteiro e 
deixa o fi lho Henry Gabriel. Foi sepultado no 
dia 09/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 

  FALECIMENTOS

São João Batista.

SEBASTIÃO DE JESUS CORREA, fale-
ceu aos 77 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Nilce dos Santos e deixa os fi lhos Jair, Maria 
Aparecida, Jaime e João. Foi sepultado no 
dia 09/08/2020, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério municipal de Talhado.

ANTONIO LIPAI, faleceu aos 66 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Aparecida 
Lucia Souza Lipai e deixa os fi lhos Cinthya, 
Ellyda e Demétrius. Foi sepultado no dia 
09/08/2020, às 17:30, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz para o 
mesmo cemitério.

JOSUÉ SOARES, faleceu aos 87 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Elza Frazato 
Soares e deixa os fi lhos Paulo, Sérgio, Iara, 
Cleber, Sandro, Josué e Mariana. Foi sepul-
tado no dia 10/08/2020, às 13:00, saindo 
seu féretro do velório direto para o cemitério 
municipal de Jales.

DIRCE FERRO DOS SANTOS, faleceu 
aos 77 anos de idade. Era viúva do Sr. Pedro 
Aureliano dos Santos Filho. Foi sepultada no 
dia 10/08/2020, às 15:00, saindo seu féretro 
do velório de Engenheiro Schmidt para o 
cemitério São João Batista.

EVA RIBEIRO DO PRADO, faleceu aos 
73 anos de idade. Era casada com o Sr. 
Benediro Pedroso do Prado e deixa os fi lhos 
José, Maria das Graças, Sandra, Olinda, 
Benedito, Lucilene, Geraldo e André. Foi 
sepultada no dia 10/08/2020, às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

MANOEL FERREIRA DE LIMA, faleceu 
aos 60 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Maria de Fátima Silva Lima e deixa a 
fi lha Kathia Fernanda. Foi sepultado no dia 
10/08/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

IRMA APARECIDA ROGERO DOS 
SANTOS, faleceu aos 69 anos de idade. Era 
casada com o Sr. José Zacarias dos Santos 
e deixa os fi lhos Uilson José e Adilson. Foi 
sepultada no dia 10/08/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

GERALDO SAKURAI, faleceu aos 77 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Mercedes 
Mitika Sakirai e deixa os filhos Lislei e 
Ricardo. Foi sepultado no dia 10/08/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ELISA VAZ, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era divorciada do Sr. Orlando Cam-
pos de Angelo e deixa os fi lhos Roni Cesar, 
Osni, Eliana, Sergio Antonio, Alex Leandro e 
Eliete Mara. Seu sepultamento será no dia 
11/08/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

JOSÉ ANTONIO PERUSSI, faleceu aos 
62 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Idaulice Evanilde Garcia Perussi e deixa os 
fi lhos Greice Queli e Geison Rodrigo. Seu 
sepultamento será no dia 11/08/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério de Ibiporanga.

DIA DOS PAIS

Um homem de 48 anos 
denunciou a ex-mulher de ter 
impedido que ele passasse 
o Dia dos Pais com o filho, 
de 7 anos. Ele afirmou ainda 
que foi agredido no último do-
mingo (9) quando foi na casa 
dela, no bairro Nato Vetorazzo, 
buscar a criança.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o pai tem a 
autorização judicial, desde 
2018, para as visitas, e re-
latou ainda que a ex-mulher, 
de 49 anos, tenta influenciar 
a criança para não acompa-
nhá-lo, gerando discussão e 
constrangimento sempre que 
ele busca o menino.

No domingo, ele contou 
que a mãe do filho o impediu 
de levá-lo e também o agre-
diu, com socos e arranhões, 
provocando lesões no ante-
braço esquerdo. Além disso, 
que a ex-mulher jogou areia 
nele e em seu carro.

Um vizinho dele o acom-
panhou até a Central de Fla-
grantes para o registro da 
denúncia. Ele foi orientado 
sobre o prazo de seis meses 
para representar criminal-
mente contra a ex-mulher. O 
caso foi registrado como lesão 
corporal. 

Ex impede pai de 
ver filho e caso 
para na polícia

Tatiana PIRES

Mãe acusa pai de dar 
socos em filha de 4 anos

Uma operadora de caixa 
de 27 anos procurou a Polícia 
Civil para denunciar que o ex-
-marido, de 56 anos, agrediu a 
filha deles, de 4 anos. O caso 
foi registrado no domingo (9).

Segundo o boletim de ocor-
rência, o filho do ex-marido é 
quem foi buscar a criança, no 
sábado (8), em razão de uma 
medida protetiva que deter-
mina que o homem não pode 
se aproximar da ex-mulher. A 
criança passou o sábado com 
o pai.

A mãe da menina contou 
à polícia, que por volta das 
23h40, o ex-marido ligou, 
aparentemente embriagado, 
e disse que estava indo levar 
a criança de volta para casa. 
Segundo a operadora de caixa, 
ele deixou a filha em frente de 
casa, quase uma hora depois, 
empurrou a menina e foi em-
bora. A mãe encontrou a filha 
chorando muito e notou lesões 
em seu rosto.

A criança contou à mãe que 
o pai desferiu socos em seu 
rosto por isso estava machu-
cada. O motivo seria que ela 
teria mentido a ele. A criança 
foi levada até a UPA Norte, me-
dicada e submetida a exame 

de corpo de delito.
A operadora de caixa afirma 

que manteve união estável 
com o pai da criança por cerca 
de cinco anos e que, atualmen-
te, há uma disputa judicial pela 
guarda da menina. Atualmente 
ela é responsável pela criança. 

Tatiana PIRES

Também relatou que desde a 
separação, há um ano, o pai, 
até este final de semana, nun-
ca quis ver a criança.

Registrado como lesão cor-
poral e violência doméstica, o 
caso será investigado pelo 3º 
Distrito Policial.

Caso foi encaminhado à Polícia Civil

Cláudio LAHOS

VIOLÊNCIA

FISCALIZAÇÃO

Lei seca e abertura ilegal 
fecham 5 e multam 12

A Vigilância Sanitária de Rio 
Preto interditou cinco estabe-
lecimentos e autuou outros 12 
no último final de semana por 
descumprirem o decreto mu-
nicipal que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas e determina 
o fechamento de supermerca-
dos. A ação ocorreu entre a 
sexta-feira (7) e domingo (9).

Ao todo, foram realizadas 
24 fiscalizações, sendo que 38 
foram denúncias da população. 
De acordo com a Prefeitura, 
entre os  estabelecimentos 
autuados estão na maioria ba-
res e serv-festas, mas também 
houve registro de academia, 
condomínio e outros segmen-
tos comerciais.

As autuações foram nos 
bairros Alto Rio Preto, Estoril 
e Parque Industrial e as de-
núncias, além desses bairros, 
foram no Eldorado, Solo Sa-
grado, Vetorazzo, Maria Lúcia, 
Jardim Simões e João Paulo II.

A fiscalização é feita por 
profissionais da Vigilância Sa-
nitária com apoio da Guarda 
Civil Municipal (GCM).

O porta-voz da GCM, Roger 
Assis, afirma que as equipes 
de fiscalização são formadas 
para atender todas as regiões 
da cidade.

“Juntamente com a Vigilân-
cia Sanitária, intensificamos a 
fiscalização nos finais de sema-
na, especialmente nos chama-
dos de aglomeração e venda 
de bebidas alcoólicas, que são 
proibidos pelo decreto”.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

12 estabelecimentos foram autuados e cinco interditados durante o último final de semana

Divulgação

FORAGIDO EM CASA

Ladrão oferece produtos 
furtados à vítima e é preso

Um homem de 46 anos 
foi preso após tentar vender 
objetos furtados para a pró-
pria vítima. Ele havia furta-
do os produtos do carro da 

Entre os objetos estavam 
fones de ouvido, eletrôni-
cos, brinquedos e roupas.

A comerciante reconhe-
ceu os produtos. O suspeito 
tentou fugir, mas foi detido 
por populares na rampa de 
acesso para os boxes.

A Polícia Militar foi acio-
nada e a vítima indicou que 
seu carro estava estacio-
nado na rua Prudente de 
Moraes. Os policiais verifi-
caram que uma das portas 
estava danificada, com 
sinais de arrombamento. 
A comerciante afirmou que 
havia adquirido as merca-
dorias em São Paulo para 
revendê-las.

O acusado  foi levado 
à Central de Flagrantes e 
depois ficou verificado que 
ele era  fugitivo desde a  
última quarta-feira (5) do 
CPP (Centro de Detenção 
Provisória), onde cumpria 
pena em regime semia-
berto.

Tatiana PIRES

Idoso de 83 anos é 
encontrado morto

O corpo do idoso Carmo 
da Silva, de 83 anos, foi en-
contrado por vizinhos domingo 
passado (9), na casa dele, na 
Vila Ipiranga, em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada 
e ao constatar o corpo do ido-
so caído em um dos cômodos 
solicitou uma equipe do Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), que confirmou o 

óbito.
Os vizinhos disseram que ele 

morava sozinho e era usuário de 
drogas. Pela manhã ele havia 
reclamado de dores na barriga 
e, inclusive, pediu medicamento 
em uma farmácia. O entregador 
chegou por volta das 9 horas, 
mas não foi atendido.

O corpo foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal). O 
caso foi registrado como morte 
suspeita.

Tatiana PIRES

comerciante, de 57 anos, 
momentos antes. O flagran-
te aconteceu no último final 
de semana, no Shopping 
Azul, em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o suspeito foi 

até o box da comerciante 
e ofereceu diversas mer-
cadorias para ela, dizendo 
que eram do Paraguai. Ele 
falou que tinha comprado os 
produtos de um homem na 
praça Dom José Marcondes. 

Cláudio LAHOS

Caso ocorreu no Shopping Azul e acusado era fugitivo do CPP
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Secura vaginal
A secura vaginal ocorre quando a sensação de umidade 

normal do revestimento da vagina desaparece, e os sintomas, 
como irritação e coceira, se desenvolvem. Isso acontece como 
resultado da diminuição dos níveis de estrogênio também. O 
tecido vaginal começa a ficar mais seco e menos elástico. 
A secura vaginal é uma das coisas mais desagradáveis   que 
podem acontecer durante a menopausa, por isso é impor-
tante procurar tratamento adequado para esta condição para 
manter seu bem-estar.

Perda de cabelo:
Muitas mulheres percebem a perda de cabelo quando se 

aproximam da menopausa. Também é resultado de baixos 
níveis de estrogênio. Como se constata, os folículos capilares 
precisam de estrogênio para crescer. A perda de cabelo pode 
ser gradual ou súbita, mas em qualquer caso, esse sintoma é 
muito perturbador para a maioria das mulheres. Felizmente, 
existem maneiras de tratar o desequilíbrio hormonal e melhorar 
a condição do cabelo.

Fadiga:
Fadiga que é acompanhada por uma sensação de fra-

queza e baixos níveis de energia é um sinal muito típico da 
menopausa. Pode também incluir irritabilidade e apatia. 
Fadiga durante a menopausa é causada pela flutuação dos 
níveis hormonais. Os médicos são capazes de gerenciar essa 
condição, ameaçando o desequilíbrio hormonal subjacente.

Dificuldade de concentração:
Algumas mulheres na menopausa têm problemas para 

lembrar de coisas ou têm dificuldade em se concentrar. Ob-
viamente, pode ser confuso e pode ter um grande impacto 
na vida diária. A deficiência de estrogênio é um dos principais 
contribuintes para esses sintomas. No entanto, os problemas 
do sono também podem desempenhar um papel enorme.

Osteoporose:
A osteoporose é um distúrbio ósseo específico que resulta 

em afinamento e enfraquecimento do osso. Isso também sig-
nifica uma diminuição geral na densidade óssea. A menopausa 
tem um impacto adverso no crescimento ósseo. Normalmente, 
o osso velho é substituído por novas células ósseas, mas esse 
processo diminui com a idade. O estrogênio desempenha um 
papel importante na absorção do cálcio, pelo que, quando os 
níveis de estrogênio diminuem, leva a uma redução acelerada 
da densidade óssea. As mulheres na menopausa são muito 
mais suscetíveis a fraturas e quebras.

Ondas de calor, suor noturno e secura vaginal são os prin-
cipais sintomas da menopausa. Além disso, a menopausa é 
definitivamente um momento complicado. Muitas mulheres 
experimentam sintomas desagradáveis   durante este período 
causadas por desequilíbrio hormonal. A duração e gravi-
dade dos sintomas podem variar de pessoa para pessoa. 
Normalmente, uma mulher começa a perceber esses sinais 
incomuns em torno de seus meados dos 40 anos, quando 
sua capacidade reprodutiva chega ao fim e, em média, dura 
quase quatro anos desde o último período. Em alguns casos, 
as mulheres podem sentir sintomas da menopausa por até 12 
anos. Evidentemente, esses sintomas tornam-se irritantes e 
interferem no bom estado durante o dia. Sem mais delongas, 
veja agora no saúde em família os 8 sintomas da menopausa:

Sintomas da menopausa

Mudanças de humor:
Alterações de humor na menopausa podem ser difíceis 

de lidar. Uma mulher que está passando por mudanças de 
humor pode sentir que vive em uma montanha-russa: em um 
minuto ela está chateada, no momento seguinte ela fica feliz. 
A gravidade do humor pode variar de mulher para mulher. Em 
alguns casos, as mudanças podem ser tão sérias que podem 
arruinar sua vida diária. Como outros sintomas da menopausa, 
alterações de humor são causadas por desequilíbrio hormonal 
e podem ser aliviados.

Suor noturno:
Suores noturnos são fortes ondas de calor que acontecem 

durante o sono e são seguidos por sudorese intensa. Suores 
noturnos não são realmente um distúrbio do sono, mas pode 
resultar em problemas de sono e insônia. A transpiração no-
turna é muito comum em mulheres na menopausa e pode 
variar de leve a intensa. Pode ser causada por desequilíbrio 
hormonal, mas outros fatores também podem desempenhar 
um papel. Então, preste atenção à temperatura em seu quarto.

Períodos irregulares:
A maioria das mulheres experimenta períodos irregulares 

em um determinado momento de suas vidas. A causa mais 
comum de períodos irregulares é desequilíbrio hormonal. 
Os períodos podem chegar mais cedo ou mais tarde que o 
habitual. As mulheres que estão passando pela menopausa 
começam a sentir irregularidade menstrual por causa da 
diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona. Mas 
lembre-se, períodos irregulares podem ser um sintoma de 
outras condições, por isso consulte o seu médico.

A boa notícia Maravilhosas é que com o Pompoarismo 
podemos diminuir e até mesmo equilibrar alguns desses 
sintomas, além de você se tornar uma mulher mais Empo-
derada e feliz.

Permita se ao novo para sua saúde e felicidade !

Beijos ate a próxima

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora 
do projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto 
de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento 
e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

Sérgio SAMPAIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

Fatec abre matrícula 
para aprovados hoje

Hoje e amanhã os estu-
dantes aprovados no proces-
so seletivo das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) do Estado 
devem realizar a matrícula, 
por meio do Sistema Inte-
grado de Gestão Acadêmica 
(Siga) – as convocações serão 
confirmadas por e-mail. A lista 
de classificação geral para o 
segundo semestre de 2020 
está disponível no endereço 
eletrônico: vestibularfatec.
com.br.

Em Rio Preto, a Fatec ofe-
rece vagas para três cursos: 
Informática para Negócios 
– turmas manhã e noite, 40 
vagas por turno; Agronegócio 
– turmas manhã e noite, 40 
vagas por turno; Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 
– turma tarde – 40 vagas;

A divulgação dos aprova-
dos e a realização das ma-
triculas online são realizadas 
para atender ao distancia-
mento social como medida 
para combater a transmissão 
do novo coronavírus.

Caso as vagas não forem 

preenchidas, os candidatos 
devem acompanhar a divul-
gação da segunda chamada, 
somente no site da Fatec em 
que pretendem estudar. A 
divulgação da segunda lista 
de convocação será feita a 
partir de quinta-feira (13) e 
a matrícula deve ser feita na 
sexta-feira (14).

Caso as vagas oferecidas 
não sejam preenchidas na 
segunda chamada, novas 
listas serão publicadas ex-
clusivamente nos sites das 
unidades. Cabe ao candidato 
acompanhar a convocação.

Aulas remotas - As aulas 
ocorrerão de forma remota. 
Por meio de uma plataforma 
da Microsoft, chamada Teams, 
os professores de suas casas 
ou escritórios transmitem 
as aulas para os alunos dos 
cursos no mesmo horário 
que a aula aconteceria pre-
sencialmente, com o mesmo 
tempo de duração. Um chat 
foi criado, no qual alunos e 
professores podem interagir.

Outras informações podem 
ser obtidas através do 0800-
596 9696 ou em vestibular-
fatec.com.br

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

EDUCAÇÃO

Fatec divulga hoje lista de aprovados;e matrícula online

OPORTUNIDADE Balcão de Empregos 
abre semana 

com 462 vagas

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Rio Preto abre a 
semana com 462 vagas para 
diversas áreas de atuação. 
Oportunidades no ramo super-
mercadista continuam impul-
sionando as ofertas, com vagas 
em processo seletivo para nova 
unidade do Supermercado 
Amigão e também para o Grupo 
Muffato.

São oportunidades para 
encarregados de recursos hu-
manos, de açougue, de caixa, 
de depósito, de e-commerce, 
de frios, de frutas, legumes e 
verduras, de mercearia, de pa-
daria, de prevenção de perdas 
e de recursos humanos.

Os pré-requisitos são ter 
disponibilidade de horário e 
também de viagem para trei-
namento, se necessário.

Também há oportunida-
des para açougueiro/peixeiro, 

repositor de frutas/legumes e 
verduras, operadores de caixa, 
limpeza, orientadores, padeiro, 
setor de trocas, mercearia, 
conferente, balconista, frios e 
laticínios, empacotador, delivery, 
ajudante de refeitório, salsicha-
ria, auxiliar de estacionamento, 
vigia, vendedores de eletro, 
pizzaiolo/lanches, confeiteiro, 
auxiliar de depósito, importador.

Essas e outras vagas podem 
ser consultadas no site riopre-
to.sp.gov.br/balcaoempregos, 
onde é feito o cadastro  do cur-
rículo e indicação de interesse 
nas vagas desejadas com perfil 
compatível. O processo é gra-
tuito e online.

Por conta das medidas de 
prevenção ao coronavírus, o 
atendimento presencial do Bal-
cão de Emprego no Poupatempo 
e na Prefeitura Regional Norte 
continua suspenso. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone 3211 4950.

Da REDAÇÃO

Balcão de Empregos: por causa do Coronavírus, atendi-
mento presencial está suspenso

Sérgio SAMPAIO

AO AR LIVRE

Shopping terá cinema  
drive-in a partir de 4ª

Enquanto as salas de 
cinemas não podem voltar a 
funcionar em Rio Preto, por 
conta das restrições impostas 
para conter o contágio da 
Covid-19, uma das alterna-
tivas encontradas na cidade 
foi à realização de sessões 
de cinema drive-in. Desta 
vez, os amantes das telonas 
terão a oportunidade de ma-
tar saudade do cinema no 
estacionamento do Shopping 
Iguatemi.

As sessões acontecerão 
esta semana de quarta a 
sábado entre os dias 12 a 
15 de agosto, e as pessoas 
poderão assistir os filmes 
de dentro de seus carros, 
respeitando assim o distan-
ciamento social.

As vendas dos ingressos 
acontecem por meio do apli-
cativo ou do site da Ingresse 
www.ingresse.com. O valor 
será por carro, R$ 70. A capa-
cidade máxima permitida por 

carro será de quatro pessoas.

Solidariedade – 20% 
do valor arrecadado com a 
bilheteria nestes quatro dias 
serão revertidos para a Cruz 
Vermelha de São Paulo.

Distanciamento e pro-
teção – Os veículos terão 
distanciamento entre as va-
gas conforme o mínimo es-
tabelecido em decreto do 
município de 1,5 metro. Os 
clientes devem permanecer 
dentro do carro durante toda 
a sessão. Caso precisem sair, 
bastará acionar o pisca-alerta 
que a equipe do evento es-
tará à disposição. Enquanto 
estiverem do lado de fora do 
carro, o uso da máscara de 
proteção é obrigatório.

Alimentação – Serviços 
de bomboniere exclusivos 
poderão ser adquiridos via 
aplicativo Zig Pay em parceria 
com a El Dourado, que esta-
rão disponíveis no local

Da REDAÇÃO

Cinema drive-in acontece a partir de amanhã no Iguatemi

Divulgação
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Iara de espiral

A lenda da Iara
 
 A lenda da Iara foi criada pelo povo tupi-
guarani. Eles contam a história de uma poderosa 
índia que, antes de virar sereia, vivia em uma tri-
bo junto com a sua família, esbanjando beleza por 
onde passava. Iara era tão bela que causava inveja 
em muitas pessoas, inclusive, em seus irmãos que, 
inconformados com isso, queriam matar a índia e 
desaparecer com o corpo. 
 Em uma noite qualquer, eles chamaram a 
irmã para executar o plano, mas chegando no local 
foram surpreendidos com a força da índia guerrei-
ra, que conseguiu escapar da armadilha e reverteu 
a situação praticando o crime contra eles.
 Com medo de que seu pai, o pajé (chefe 
religioso da tribo) da tribo, descobrisse e aplicasse 
um castigo, ela fugiu, mas foi descoberta. Assim, 
seu pai a lançou no Rio Negro e Solimões como 
forma de punição por ter matado os seus irmãos. 
 A lenda da Iara diz que índia foi salva pelos 
peixes e como era noite de lua cheia, ela foi trans-
formada em sereia. Atualmente, a lenda da Iara é 
representada por uma bela sereia que atrai homens 
com o seu irresistível canto para o fundo dos rios, 
local de onde eles não voltam nunca mais. Reza 
a lenda que os homens que conseguem retornar 
à superfície ficam em completo estado de loucura, 
no qual somente um pajé é capaz de desfazer o 
feitiço.
 Antes de atrair os homens para a “embos-
cada”, a sereia Iara passa a maior parte do seu 
tempo sentada sobre as pedras, admirando a pró-
pria beleza refletida nas águas, além de pentear 
seus cabelos e brincar com os peixes.
 Embora tenha origem na região amazôni-
ca, a lenda da Iara é conhecida em todo as regiões 
brasileiras e, dependendo da região, seus aspectos 
físicos, como olhos e cabelos podem adquirir novas 
formas e cores.

Especial folclore

Patricia Lima de Moura, 
é professora,  especialista em 

Alfabetização e Letramento, Psicolo-
gia Institucional e Educação Infantil.

Alfabetização e Letramento, Psicolo-
gia Institucional e Educação Infantil.

Criação: Leandro Ferreira

Hospital pede doação de 
sangue de curados da Covid

O Banco de Sangue do 
hospital Beneficência Por-
tuguesa em Rio Preto está 
pedindo doações de sangue 
de homens que tenham se 
recuperados do Covid-19 há 
mais 30 dias. A coleta será 
utilizada para homoterapia, 
um tratamento alternativo 
no combate a doença.

“A hemoterapia não é um 
tratamento novo. Inclusive, 
foi de grande ajuda durante 
o surto da Gripe Espanhola. 
Ela consiste em utilizar o 
plasma com os anticorpos 
para controlar a doença. 
Ainda não existe uma cura 
em definitivo para o coro-
navírus, mas hemoterapia 
costuma diminuir em 50% 
a taxa de mortalidade e o 
tempo de internação em 
casos graves”, explicou o 
hemoterapeuta e responsá-
vel pelo Banco de Sangue, 
Manoel Calvalcante de Al-
buquerque.

O médico também ex-
plicou o motivo de apenas 

homens poderem doar para 
esse tratamento. “Em al-
guns casos, a mulher pode 
estar gravida e não saber, 
ou ter sofrido um aborto es-
pontâneo. Nestes casos, a 
mulher costuma desenvolver 
alguns tipos de anticorpos 
específicos que podem ser 
potencialmente graves para 
os receptores”, comentou.

Outros critérios para doar 
sangue devem ser atendi-
dos, com ter entre 16 e 69 
anos, pesar mais de 50kg e 
estar saudável. As doações 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

BENEFICÊNCIA

A hemoterapia não é um tratamento 
novo. Inclusive, foi de grande ajuda 

durante o surto da Gripe Espanhola. Ela 
consiste em utilizar o plasma com os 

anticorpos para controlar a doença. Ainda 
não existe uma cura em definitivo para o 
coronavírus, mas hemoterapia costuma 

diminuir em 50% a taxa de mortalidade e 
o tempo de internação em casos graves

“

”
no Banco de Sangue podem 
ser agendadas pelo número 
(17) 3211-5454.

“Estamos com o estoque 
baixo, então precisamos 
também dos doadores co-
muns. Com a pandemia, 
o número de doações caiu 
bastante já que as pesso-
as estão evitando sair de 
casa, mas não é necessário 
motivo de preocupação, já 
que estamos agendando 
todas as doações para evitar 
aglomerações”, comentou 
Albuquerque.

A coleta será utilizada para homoterapia, um tratamento alternativo no 
combate a doença

Divulgação

MIRASSOL

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, informou que foram 
confirmados 19 novos casos 
positivos por Covid-19 no 
município nesta segunda-feira 
(10).

Dentre esses casos, 10 
foram diagnosticados em ho-
mens e 8 em mulheres, com 
idades que variam de 18 a 75 
anos. Um caso também foi 
confirmado em uma criança 
de 11 anos. Três pacientes 
estão internados no Hospital 
de Base, sendo dois na enfer-
maria e um na UTI. Os demais 
cumprem o isolamento social 
em suas respectivas casas.

Os casos 673 e 678 estão 
internados na enfermaria e 
o caso 677 está internado 
na UTI do Hospital de Base, 
em São José do Rio Preto. 
Os demais casos positivos de 
hoje estão em quarentena 
em casa.

Município 
confirma mais 

19 casos 
Vinicius LIMA

Divulgação
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Editais de
PROCLAMAS

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

1. MARCSONY BORGELIN e CHARLINE LAFOND, 
sendo ELE residente no 1º subdistrito desta cidade, fi lho de 
ROOCHENEL BORGELIN e de ADELINE OLIVIER e ELA 
fi lha de FANIUS LAFOND e de BERNADETTE JEAN-CHAR-
LES, todos de nacionalidade haitianas;

2. TOSHIHO OGAWA e SILVIA APARECIDA GOL-
DONI, sendo ELE fi lho de MITOSHI OGAWA e de MOTO-
CO KAKU OGAWA e ELA fi lha de ORIDES GOLDONI e de 
MARIA NUNES GOLDONI; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
08/08/2020.

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

1. WAGNER MARIANO MARTINS DE OLIVEIRA e 
DARLENE ARAÚJO LIMA, sendo ELE fi lho de NIVALDO 
MARTINS DE OLIVEIRA e de SONIA MARIA CARVALHO 
e ELA fi lha de LUIZ PEREIRA LIMA e de MARIA ARAÚJO 
LIMA;

2. JUSCELINO TARSIA BRANCO GOMES e THAÍS 
FERNANDA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de JUSCELINO 
BRANCO GOMES e de SIDELCI ALBERTINA TARSIA e 
ELA fi lha de PAULO CEZAR GONZAGA DE SOUZA e de 
DALVA HELENA DA SILVA SOUZA;

3. MAURÍCIO PEREIRA RAMOS e DAYELLE DE 
SOUZA, sendo ELE fi lho de WILSON FRANCISCO RAMOS 
e de DILCE GUIMARÃES PEREIRA RAMOS e ELA fi lha de 
SEBASTIÃO JANUARIO DE SOUZA e de ROSELI BROCA-
NELLI DE SOUZA;

4. RICARDO DA SILVA SAHDO e EDNYR BAPTISTA 
NAZARETH, sendo ELE fi lho de DORVAL CAMEL SAHDO 
e de CLEIDE DA SILVA SAHDO e ELA fi lha de NILZO NA-
ZARETH e de EDY BAPTISTA NAZARETH;

5. MATEUS JOSÉ DE SOUZA RAMOS RIBEIRO e 
FRANCIELE RIBEIRO DUTRA, sendo ELE residente no 
2º subdistrito desta cidade, fi lho de JOSÉ JOÃO RIBEIRO 
e de DIONILIA DE SOUZA RAMOS RIBEIRO e ELA fi lha 
de NIVALDO BISSOLI DUTRA e de MARIA CONCEIÇÃO 
RIBEIRO DUTRA;

6. JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MONTEIRO e SUE-
LEN PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de CÍCERO 
MONTEIRO NETO e de LAURA GLORIA DE OLIVEIRA 
MONTEIRO e ELA fi lha de LAURA GLORIA DE OLIVEIRA 
MONTEIRO e de PALMIRA PEREIRA DA COSTA OLIVEI-
RA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 01/08/2020.

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

GESUS GRECCO e MADALENA DIVINA DA SILVA GREC-
CO. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, divorciado, 
nascido em Ipiguá, SP, no dia 27 de agosto de 1952, fi lho de 
GERALDO GRECCO e de LOURDES BESSAN GRECCO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nas-
cida em Cardoso, SP, no dia 11 de agosto de 1953, fi lha de 
SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA e de DIVINA AMBROSINA 
DA SILVA. 

MARLON HENRIQUE PERIN e MILENE SILVA FRANCIS-
CO. Ele, de nacionalidade Brasileiro, autonomo, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de novembro 
de 1994, fi lho de ANTONIO RENATO PERIN e de FABIANA 
APARECIDA RODRIGUES ZANERATO. Ela, de naciona-
lidade brasileira, do lar, solteira, nascida em FRANCO DA 
ROCHA, SP, no dia 07 de julho de 2000, fi lha de EDGARD 
FRANCISCO e de SANDRA MORAES DA SILVA. 

LUIS OTAVIO MENEGILDO e MAYRA PERETO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, administrador, solteiro, nascido em 
Mirassol, SP, no dia 08 de agosto de 1991, fi lho de FRAN-
CISCO SERGIO MENEGILDO e de MARIA HELENA BOTA-
CINI MENEGILDO. Ela, de nacionalidade brasileira, advoga-
da, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
15 de março de 1991, fi lha de JOSÉ HENRIQUE PERETO e 
de MARCIA REGINA MARINHO DOS SANTOS. 

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

São José do Rio Preto, 10 de agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

COMÉRCIO EXTERIOR

Balança comercial de Rio Preto 
acumula déficit de US$ 39 mi

Um levantamento realiza-
do pela empresa Caribbean 
Express, especializada em 
comércio exterior, revelou 
que Rio Preto está com um 
déficit de US$ 39,7 milhões 
na balança comercial (quan-
do os valores de importações 
superam o de exportações). 
Os dados contabilizados le-
vam em conta o período en-
tre janeiro e julho deste ano.

Desde 2010 o município 
não consegue terminar o 
ano com 
superávit. 
Naque la 
o c a s i ã o 
f o r a m 
US$ 44,7 
m i l h õ e s 
expor ta -
dos e US$ 
41,1 mi-
lhões im-
portados.

No ano passado, o déficit 
foi de US$ 89,4 milhões, 
sendo o segundo maior regis-
tado na cidade desde o início 
do século. O maior saldo 
negativo foi em 2014, com 
uma diferença US$ 114,2 
milhões entre importações 
e exportações.

Este ano, Rio Preto mo-
vimentou US$ 62 milhões, 
número quase 20% menor 
do que no mesmo período 
do ano passado. Foram US$ 

11,1 milhões em 
exportações, sen-
do as principais: 
miudezas comes-
tíveis de animais 
da espécie bovina 
e suína (21%), 
artigos e apare-
lhos ortopédicos 
(14%) e prepa-
rações capilares 
(10%). Os princi-

pais compradores do muni-
cípio são Hong Kong (21%), 
Estados Unidos (20%) e 
Paraguai (11%).

Em relação a importação, 
foram US$ 50,9 milhões 
adquiridos por rio-pretenses, 
sendo os principais produtos: 
peixes frescos ou refrigera-
dos (40%), diodos, transis-
tores e dispositivos seme-
lhantes (17%) e aparelhos 
elétricos (4%). Chile (41%), 
China (37%) e Estados Uni-

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto é uma cidade mais 
voltada para área de serviços, e as 
poucas indústrias que temos pouco 
exportam para o mercado de fora. 

Com isso, municípios menores, como 
Catanduva por exemplo, conseguem 

se destacar mais. No caso de 
Catanduva, houve um superávit de 

quase US$ 140 milhões

“

”dos (8%) são os países que 
mais exportam para a cidade.

“Rio Preto é uma cidade 
mais voltada para área de 
serviços, e as poucas in-
dústrias que temos pouco 
exportam para o mercado de 
fora. Com isso, municípios 
menores, como Catanduva 
por exemplo, conseguem 
se destacar mais. No caso 
de Catanduva, houve um 
superávit de quase US$ 140 
milhões”, comentou Paulo 
Narcizo Rodrigues, proprie-
tário da Caribbean Express.

Atualmente, Rio Preto 
está na 199ª posição do 
ranking de municípios ex-
portadores do estado de 
São Paulo e 70ª posição no 
de importações. O município 
é responsável por apenas 
0,04% das exportações es-
taduais e por 0,2% das im-
portações.

59 MI
importados

Balança comercial de Rio Preto já acumula déficit de US$ 39 mi este ano

Divulgação SMCS
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Roberto
 Toledo

RECADO COM ENDEREÇO CERTO: CUIDADO COM O QUE VOCÊ TOLERA , VOCÊ 
ESTÁ ENSINANDO COMO AS PESSOAS DEVEM TE TRATAR. Sorria, beba muita 

água e seja feliz!
HOJE, DIA 11 de agosto é 

comemorado o Dia dos Advo-
gados. Parabéns!

O EMPRESÁRIO Alaércio 
Bellon e a dermatologista 
Dra. Miriam Delbem Bellon 
passaram o Dia dos Pais, em 
São Paulo, no apartamento 
do fi lho, o advogado Gabriel 
Delbem Bellon.

VICTOR MIRANDA, empre-
sário e promotor de eventos, 
realiza “ Pizza do Chef Solidá-
rio”, com vários sabores, em 
prol do PROEPAD. A retirada 
será na próxima sexta-feira, 
dia 14, das 14h às 20 horas. 
Valor R$ 30,00 unidade. Apoio 
e informações no Centro So-
cial Estoril. Vamos colaborar!  

RICARDO GOBATTI e Gui-
lherme Sarno Amado par-
ticipam da Live Secovi-SP 
Interior, nesta terça-feira, às 
18 horas, com foco no cenário 
atual do mercado imobiliário 
que, em função de mudanças 
comportamentais, requer atu-
alização de conhecimentos e 
atitudes para a sobrevivência 
das empresas.

 ROSTO BONITO. A BIOA-
GE Rio Preto está lançando a 
Bio-Mask Colágeno – Firma e 
rejuvenesce.  É uma máscara 
fi rmadora composta por colá-
geno hidrolisado, que hidrata 
e proporciona maciez à pele.  
Associado à ação do Collalift 
18, ajuda a estimular o proces-
so de produção de colágeno 
em todas as camadas da der-
me. Vale a pena conferir! Mais 
detalhes: (17) 3233-4888.

 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Bilheteria”
Ao comprar o ingresso, o 
cliente receberá em seu e-mail 
o voucher com o QR Code que 
será validado na chegada à 
sessão, sem necessidade de 
contato físico. Um adesivo 
colocado no veículo também 
possibilitará pedidos antes do 
início da sessão. Os ingressos 
custam R$ 70 por carro – 
20% do valor arrecadado na 
bilheteria será doado para a 
Cruz Vermelha – e a capacidade 
máxima permitida por veículo 
será de quatro pessoas.

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Jogo de azar
A Polícia Federal fez uma revoada de corvos aqui em Rio Preto. 
Por ordem de Marcelo Bretas, aquele juiz do Rio de Janeiro que 
está investigando as coisas da Lava Jato em terras cariocas, 
mandou investigar aqui um dos tios de Rodrigo Sérgio Dias, 
suspeito de estar envolvido no caso em apuração. Não dá pra 
saber se isso vai virar alguma coisa, mas acho que foi um azar 
danado o tal tio ter duas armas sem registro. Afinal, por causa 
disso o sujeito foi preso!

Cinema
Flávia Lania manda avisar para 
quem está com saudade de 
curtir uma sessão de cinema 
e procurando uma alternativa 
segura e confortável que o 
Shopping Iguatemi Rio Preto 
promove sessões no formato 
drive-in entre os dias 12 e 
15 de agosto. Para promover 
uma experiência com todo o 
cuidado que o novo momento 
exige, as sessões terão a 
tecnologia como aliada.

DiáriodoBob
NADIM CURY já tomou posse como presidente do Clube 

Monte Líbano para iniciar a sua 6ª gestão de 2 anos cada uma e 
completar 12 anos de mandato, tornando-se também o primeiro 
vencedor em uma eleição virtual, respeitando protocolo imposto 
pelas autoridades de saúde em tempo de pandemia contra o 
coronavirus. Depois da posse, Nadim Cury anunciou sua nova 
diretoria para o biênio 2020-22. Seguem os nomes com seus 
cargos. Paulo Roberto Voltarelli -Vice- Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
-Diretor Secretário -  Manoel Francisco Silveira- Diretor Financeiro 
-Rafael Brandt- Diretor Financeiro Adjunto- Fernando José Theodoro 
- Diretor de Clube de Campo -Paulo Cesar Caetano Castro - Diretor 
de Assuntos Jurídicos- Márcio Gabriel Issas - Diretor de Esportes 
- Nabil Wadih Mikhail - Diretor de Obras e Serviços- Álvaro Arroio 
Sobrinho - Diretor Cultural - Pedro Nimer Filho -Diretor de Assuntos 
Libaneses - Eduardo Maluf - Diretor de Patrimônio- Edson Pinto 
Soares- Presidente do Conselho Deliberativo- Claudio Perpétuo 
Candido - Vice- presidente.  Boa sorte a todos. Não acredito! Os 
torcedores do Palmeiras esqueceram o problema “pandêmico”e  
foram buzinar na Avenida da Alegria, depois da vitória sobre o 
Corinthians (e ainda nos pênaltis).  Jogo de zero a zero e ganhar 
nos pênaltis merece ser comemorado com buzinaço?  Sufocados 
pelo Corona, os vitoriosos merecem perdão e compreensão, 
porque qualquer tipo de explosão alivia a prisão dos mascarados. 
Sem tesão pra qualquer comemoração, por saber que, no sábado 
batemos a marca de 100 mil mortes com quase 3 milhões de 
casos da doença provocada pelo coronavírus. Com a marca da 
tristeza, não foi apenas a torcida verde e branca que festejou, 
mas todas as torcidas de todas as cores que precisavam de uma 
vacina pra amenizar suas dores e, acabaram encontrando-a no grito 
uníssono de “é campeão”. Obrigado Palmeiras por transformar 
o fim da tarde do sábado numa explosão de alegria, com direito a 
“estampidos de rojões e BUZINAÇO por mais de hora. Mas, antes 
de terminar precisamos ratificar: na hora da dor qualquer piada 
merece riso. Ser campeão do Paulistão é uma piada mal contada. 
Posso perguntar? Se o PTB já antecipou sua posição na próxima 
eleição, anunciando que vai apoiar a candidata a prefeito Coronel 
Helena dos Santos Reis, mesmo ocupando espaço primoroso 
na EMCOP (Empresa Municipal de Construções Populares), vai 
se manter ético e devolver a cadeira ou vai esperar uma decisão 
monocrática do prefeito Edinho Araújo? Ponto e basta!  

Nova parceria
Barbara Evans, atriz e modelo 
carioca, é a garota propaganda 
da Trieste, cervejaria localizada 
na vizinha Potirendaba, que 
tem como foco a produção 
de cervejas puro malte, sem 
aditivos e micro filtradas. A 
parceria foi anunciada pela 
modelo na última sexta-feira.  
Desde que se casou há três 
meses com o empresário 
e pecuarista r io-pretense 
Gustavo Theodoro e passou a 
morar em Rio Preto, ela tem 
valorizado cada vez mais a 
qualidade de vida de nossa 
cidade.

A atriz e modelo Bárbara 
Evans em pose especial

Guilherme e Bárbara Zafani Arid aguardam a chegada 
da fi lha Verônica. Foto Eloisa Mattos

Almoço Especial 
No último sábado, dia 8 de 
agosto, Gui lherme Ar id e 
Bárbara Zafani Arid abriram as 
portas de sua nova residência 
no Condominio Dahma VI, 
para recepcionar a família 
(pais e irmãos), em torno 
de um delicioso almoço, em 
comemoração à espera do 
nascimento da filha primogênita, 
Verônica, que jajá estará 
chegando. Devido à pandemia 
a cerimônia foi restrita, mas, 
foi elaborada com todo carinho 
e rica em detalhes pela futura 
mamãe-coruja. Bárbara e 
Guilherme Arid estão a postos 
esperando sua herdeira.  O 
quarto da pequenina Verônica 
está pronto, tudo decorado em 
branco e rosa floral. Parabéns 
aos futuros papais!   
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP
EMPENHO 12999/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MERCK S/A
CONTRATO ATA/0748/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regulari-
dade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea ”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS DE RIO DE JANEI-
RO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados 
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
EMPENHOS 5958/20, 5960/20, 6922/20 E 6923/20
Tendo em vista a penalidade atribuída à empresa supramen-
cionada, publicada no DO de São Paulo dia 21/05/020, no-
tifi camos o representante legal da empresa para que efetue 
o pagamento do boleto no valor de R$ 57.792,84 no prazo 
improrrogável de até 16/09/20, em face da penalização 
decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS do processo em epígrafe, fundamentada no ar-
tigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, combinado com a cláus. 
6ª, item 6.2, inciso IV do contrato, sob pena de inscrição do 
débito em dívida ativa do município para futura execução 
judicial. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
EMPENHO 7091/20
Diante da defesa apresentada em face da penalidade de 
MULTA aplicada e recebida por esta Secretaria Municipal de 
Saúde. Considerando que o Empenho foi gerado no dia 01 
de abril de 2020 e que o prazo para entrega fi ndou-se em 
01 de maio de 2020. Considerando a solicitação de prorro-
gação de prazo para entrega do Empenho em 19/06/2020. 
Considerando que as penalidades de Advertência e Multa 
foram aplicadas somente nos dias 07/07/2020 e 17/07/2020, 
respectivamente. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos fun-
damentos e nego provimento ao recurso de cancelamento 
da multa, mantendo-a no seu valor integral. SMS ALDENIS 
BORIM
COMUNICADO
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
EMPENHO: 13113/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação do prazo 
de entrega, conforme manifestação do Setor responsável. 
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, 
bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual apli-
car pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, 
a reincidência implicará em rescisão contratual e penalida-
des administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 1,3% do 
valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total do item. A inércia e o não cumpri-
mento do contrato poderão implicar no agravo da penaliza-

ção. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 142/18; Contrato: PRE/0099/18
Contratada: Fisioterapia Ruvieri Ltda Me
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS – Aldenis A. Borim

EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 249/19; Contrato: PRE/0259/19
Contratada: Je Atendimento Hospitalar Domiciliar Eireli Epp
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS – Aldenis A. Borim
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 22/17; Contrato: DIL/0017/17
Contratada: Bispado de Rio Preto
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME – Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2020
CONTRATO PRE/0120/20
CONTRATADA: DESENTUPIDORA RP EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços limpeza e desinfecção de 
reservatórios dos prédios– Item 01- SMS – Prazo de vigên-
cia: 12 meses. Valor Total: R$21.996,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2020
ATA Nº 0598/20
CONTRATADA: W G CANTARIN-ME
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos – Valor Unitá-
rio – Item 02 – R$61.688,00- SMTTS – Amaury Hernandes 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2020
ATA Nº 0599/20
CONTRATADA: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS MEDICOS ODONTOLOGICO EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de equipamentos odontológicos – 
Valor Unitário – Item 02 – R$205,00; Item 03 – R$215,00; 
Item 04 – R$188,90 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2020
CONTRATO PRE/0121/20
CONTRATADA: RAMADA & PIMENTEL – COMERCIO E 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva 
e preventiva de ar condicionado– Item 01- SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$598.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2020
ATA Nº 0600/20
CONTRATADA: AV7 ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
ME
OBJETO: Fornecimento de tendas – Valor Unitário – Item 01 
– R$160,00; Item 02 – R$349,99 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 009/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. RAIO DE SOL 
(RUA WILSON CAMARIN, 210), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 312.702,10 
– Prazo de Execução: 120 dias. Comunicamos aos interes-
sados que realizaram a retirada do edital que, após análise 
de questionamentos realizados por empresas interessadas 
em participar desta licitação, que os técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação realizaram a correção das planilhas. 
Em razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não 
se alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos 
que foi redesignada a data de apresentação dos envelopes e 
da sessão de abertura do envelope com a documentação de 
habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: Dia  

31/AGOSTO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública de 
abertura dos envelopes: Dia 01/SETEMBRO/2020 às 08:30 
horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão da 
licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta a 
disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Apare-
cido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presiden-
te da CML 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 006/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PINÓQUIO (AV. 
NOVA GRANADA, 4329), CONFORME PLANILHAS OR-
ÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 332.976,98 
– Prazo de Execução: 120 dias. Comunicamos aos interes-
sados que realizaram a retirada do edital que, após análise 
de questionamentos realizados por empresas interessadas 
em participar desta licitação, que os técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação realizaram a correção das planilhas. 
Em razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não 
se alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos 
que foi redesignada a data de apresentação dos envelopes 
e da sessão de abertura do envelope com a documentação 
de habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: 
Dia  28/AGOSTO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública 
de abertura dos envelopes: Dia 31/AGOSTO/2020 às 08:30 
horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão da 
licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta a 
disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Apare-
cido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presiden-
te da CML 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 289/2020, PROCESSO 12.540/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de tachas e tachões 
destinados à Secretaria Municipal de trânsito Transportes 
e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 24/08/2020, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
168/2020 – PROCESSO Nº 11.652/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de insumos hospi-
talares diversos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 12/08/2020 às 09:30hs para continuidade dos 
trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
220/2020 – PROCESSO Nº 11.998/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais odon-
tológicos para a secretaria municipal de Saúde.. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 12/08/2020 às 10:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
225/2020 – PROCESSO Nº 12.020/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de aparelhos 
de profi laxia odontológica para a Secretaria Municipal de 
Saude.. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 12/08/2020 às 14:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 250/2020 – Processo n.º 
12220/2020
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Objeto: Registro de Preços para locação de veículos pesa-
dos, maquinas e equipamentos pesados necessários para 
serviços de manutenção e equipamentos pesados neces-
sários para serviços de manutenção das estradas rurais de 
terra do município. Secretaria municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com inicio 
dia 27/07/2020, sendo adjudicado o lote à empresa declara-
da vencedora: ARAO PEREIRA CHAVES lote 1. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Mariana Correa 
Pedroso Fernandes -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 107/2020 – Processo n.º 
11151/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares diversos para atender as unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 08/05/2020, sendo adjudicados os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: ALTERMED MATERIAL MÉDI-
CO HOSPITALAR LTDA itens 2, 15, 18 e 19; CIRÚRGICA 
FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA itens 21 e 22; CO-
TAÇÃO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA itens 16, 17; CQC TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. itens 3, 4; CREMER S/A 
item 9; DIMEBRÁS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA itens 
8, 27 e 28; GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI- EPP 
item 29; MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI-
COS E HOSPITALARES LTDA item 13; NACIONAL COMER-
CIAL HOSPITALAR S A itens 1, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26; 
TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI itens 6 e 7. Os itens 5 e 20 foram 
desertos e o item 10 foi fracassado. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes 
-  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 239/2020 – Processo n.º 
12.155/2020
Objeto: Aquisição de caminhão equipado com carroceria 
para atender a coleta seletiva de resíduos domiciliares do 
Município. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanis-
mo
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que o valor 
fi nal alcançado não foi aceito pela Secretaria ordenadora da 
despesa. Pregoeira

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - EMURB

PORTARIA Nº 19 / 2020
DE 11 DE AGOSTO DE 2020.
Nomeia funcionário (a) para atuação como Pregoeiro em 
pregões da emurb.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, usando das suas atri-
buições legais como diretor-presidente da Emurb;
DETERMINA:
Art. 1º - Fica nomeado (a), a partir desta data, para a função 
de pregoeiro da Emurb - Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto, a Sr. (a) Patrícia Aragão Marcello.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
 

DECRETO Nº 18.661
DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

Regulamenta a Lei nº13.466, de 04 de maio de 2020, que 
dispõe acerca da obrigatoriedade do uso de proteção lateral, 
quando da utilização de máquina roçadeira manual no Muni-
cípio de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município;

DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a aplicação da Lei 
nº13.466, de 04 de maio de 2020, que dispõe acerca da obri-
gatoriedade do uso de proteção lateral, quando da utilização 
de máquina roçadeira manual.
Art. 2º Este Decreto não se aplica:
I -  a área interna de imóveis fechados ou murados;
II -  a terrenos ou áreas que não fazem divisa com vias 
públicas, caminhos particulares ou meios de acesso;
III -  a áreas em que não sejam viáveis a circulação e a 
presença usual de pessoas ou de animais domésticos;
IV -  a locais não abertos ao trânsito de veículos.
Art. 3º Em sendo utilizada a máquina roçadeira manual para 
a limpeza de imóveis, áreas ou canteiros, será utilizado o 
equipamento de proteção lateral composto por tela de pro-
teção confeccionada em polietileno ou material equiparado, 
de malha com trama pequena que impeça a passagem de 
fragmentos e cuja barreira por ela formada obedeça aos 
seguintes parâmetros:
I -  a altura mínima da barreira de proteção será de 1,5 
m (um metro e meio) e a máxima será de 2,00 m (dois me-
tros);
II -  a barreira de proteção terá comprimento de no míni-
mo 3,00 (três metros);
III -  a instalação da barreira de proteção ocorrerá o 
mais próximo possível do piso em que esteja fi xada para a 
realização da roçada, não podendo ultrapassar 0,11 m (onze 
centímetros) de vão livre ente o solo e o limite da tela;
IV -  a barreira de proteção deverá ser instalada ou acon-
dicionada entre a via e o operador da roçadeira, especial-
mente onde haja movimentação de pessoas e circulação de 
veículos.
Art. 4º O uso da tela de proteção lateral não desautoriza o 
operador a utilizar concomitantemente o dispositivo protetor 
de lâmina, original da máquina roçadeira manual. 

Art.5º O descumprimento deste Decreto acarretará ao infra-
tor, de forma isolada ou cumulativamente:
I -  suspensão da atividade de roçada;
II -  aplicação de aviso imediato.
Art.6º A suspensão da atividade de roçada ocorrerá, num 
primeiro momento, quando o usuário for fl agrado sem o uso 
do equipamento de proteção ou utilizando-o em desacordo 
com as especifi cações existentes, enquanto não regulariza-
da a situação.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt, 10 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO
ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.662
DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

Exonera Diretor Presidente da EMCOP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das suas atribui-
ções legais e nos termos do art. 64, VI, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerado do cargo de Diretor Presidente da 
EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares, o 
Sr. Adão da Costa Morais, a partir de 11 de agosto de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 10 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida, publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.663
DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

Nomeia interinamente Diretor Presidente da EMCOP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das suas atribui-
ções legais e nos termos do art. 64, VI, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado interinamente para o cargo de Diretor 
Presidente da EMCOP – Empresa Municipal de Construções 
Populares, o Sr. João Francisco Rossi, a partir de 11 de 
agosto de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 10 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida, publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 12/2020, de 

10 de agosto de 2020.

Substitui a Gestora da Parceria fi rmada com Associação Lar 
São Francisco de Assis na Providência de Deus - Termo de 
Colaboração nº 01/2020 – SEMAS/Proc. Administrativo nº 
04/2020 – Dispensa do Chamamento Público, a partir de 10 
de agosto de 2020.

Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
RESOLVE: 
Art. 1º - Substituir a partir de 10 de agosto de 2020, a servi-
dora pública Ana Cristina Fiori dos Santos Voltani, gestora 
da Parceria celebrada entre a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social – SEMAS e a Associação Lar São Francisco 
de Assis na Providência de Deus para execução do Serviço 
de Proteção em situação de Calamidades Públicas e Emer-
gência para pessoas em situação de rua, que tem como 
objeto assegurar proteção em face da situação de calamida-
de pública e da emergência tendo em vista a pandemia da 
Covid-19, pela servidora pública Juliana Federico.  
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 10/08/2020, revoga-
dos as disposições em contrário. 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, bem como registrada em livro próprio desta Se-
cretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de 
sua publicação.
 Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO 
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

CONTRATO Nº 002/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: FM SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE FRIOS 
E LATICÍNIOS - EIRELI
Fica rescindido amigavelmente o contrato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 177 referente a Notifi cação 18717/2020
Fica advertida a empresa ANA CLAUDIA CARDOSOS 
DOS SANTOS 24783120854, CNPJ: 17.746.906/0001-52, 
IM: 3704010, localizada na rua Tiradentes, 3200, Centro – 
CEP: 15010-030 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
10/06/2020, em virtude do não cumprimento da Notifi cação 
n° 18717/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar adequada-
mente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a 
destinação fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 
3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR: R$ 7.589,82, no prazo de 15 dia (s). Do exposto, 
fi ca a empresa advertida a realizar no prazo descrito acima, 
a partir do recebimento desta, as exigências supracitadas. 
Caso ocorra o descumprimento da presente advertência, 
serão aplicadas as penalidades descritas acima.  Assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes Fernandes, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 81009267 0 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência referente a Notifi cação 16790/2019

Fica advertida a empresa J C MARIANO RESTAURANTE 
ME, CNPJ: 26.130.784/0001-66, IM: 3413630, localizada 
na Rua Fernando Colombo, 210, Quadra 5, Lote 1, Jardim 
Leste – CEP: 15056-773 – São José do Rio Preto/SP, datada 
em 13/05/2020, em virtude do não cumprimento da Notifi ca-
ção n° 16790, MOTIVO: Armazenar e depositar adequada-
mente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a 
destinação fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 
3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR R$ 14.538,80, prazo de 10 dia (s). Do exposto, fi ca 
a empresa advertida a realizar no prazo descrito acima, a 
partir do recebimento desta, as exigências supracitadas. 
Caso ocorra o descumprimento da presente advertência, 
serão aplicadas as penalidades descritas acima.  Assinada 
pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 63263051 7 BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051405

Fica autuado PAULO RIBEIRO DE REZENDE, CPF: 
136.228.318-55, PFJ: 1647341, localizado na Rua Guio-
mar, 27, Vila Guiomar – CEP: 04961-070 – São Paulo/SP, 
auto datado em 01/06/2020, o infrator qualifi cado deixou de 
atender a Notifi cação n° 18187 de 27/12/2019, motivo da 
autuação: Artigo 14 da LC n° 17/1992, BASE DE CÁLCULO: 
2 UFM, MULTA: 120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito 
centavos). Assinado pela Agente Fiscal de Posturas Adriana 
Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo 
com registro do AR JU 81009083 8 BR, acusando “desco-
nhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018957/2020

Fica notifi cado KHALED MOHAMMAD FAROUK ABDOU, 
compromissário: KHALED MOHAMMAD ABDOU, CPF: 
229.538.388-99, Cadastro: 430361000, PFJ: 1203436, 
localizado na Av Antonio Cabrera Mano – Res Santa Regina 
– CEP: 15077-377 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
17/06/2020, MOTIVO: Proibido fazer queimadas de qualquer 
natureza, na área urbana do município, Lei Vigente: Artigo 
1° da LM n° 7419/99, prazo de 10 dia (s), multa de 2 salários 
(x 1 R$ 2.090,00). OBSERVAÇÃO: QUEIMADA URBANA 
CONSTATADA ATRAVÉS DE DENÚNCIA EM PLANTÃO VP 
DO DIA 16/06/2020 NO IMÓVEL ACIMA DESCRITO. O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson 
Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo 
com registro do AR JU 81009292 7 BR, acusando “endereço 
insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018958/2020

Fica notifi cado EVARISTO TIRELLI, CPF: 159.243.198-49, 
RG: 1608429-9(SSP), localizado na Rua Portugal, 734, 
Jardim Novo Mundo – CEP: 15084-070 – São José do 
Rio Preto/SP, datada em 17/06/2020, MOTIVO: Proibido 
fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do 
município, Lei Vigente: Artigo 1° da LM n° 7419/99, prazo de 
10 dia (s), multa de 2 salários (x 1 R$ 2.090,00). OBSER-
VAÇÃO: QUEIMADA URBANA CONSTATADA ATRAVÉS 
DE DENÚNCIA EM PLANTÃO VP DO DIA 16/06/2020 NO 
IMÓVEL ACIMA DESCRITO. O não cumprimento da Notifi -
cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo 
Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
81009291 3 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018963/2020

Fica notifi cado MARCOS ETIMAR FRANCO, CPF: 
276.148.118-60, RG: 262913422-(SSP), localizado na Rua 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
11 de agosto de 2020

Editais de
LEILÕES

Nelson Squirra, 580, Residencial Ana Célia – CEP: 15045-
490 – São José do Rio Preto/SP, datada em 19/06/2020, 
MOTIVO: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, 
na área urbana do município, Lei Vigente: Artigo 1° da LM 
n° 7419/99, prazo de 10 dia (s), multa de 2 salários (x 1 R$ 
2.090,00). O não cumprimento da Notifi cação no prazo esta-
belecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Pos-
turas Fabiane Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81009284 2 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 347/2020

Conforme requerimento referente a “Solicitação de pror-
rogação de prazo em 50 (cinquenta) dias, ref. ao protoco-
lo 202081295”, a pedido de IGREJA MISSÃO ATOS DO 
BAIRRO ANCHIETA, localizada na Rua Jonas Rodrigues, 
213, Parque da Cidadania – CEP: 15047-207 – São José do 
Rio Preto/SP, emitiu-se o Ofício 347 IFP/SMAURB, em 01 
de junho de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Junior, informou seu deferimento, 
sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 22/07/2020. 
Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81009087 2 BR, acusando 
“não procurado”.

 

 

 
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo: 21/2018. 
Modalidade: Dispensa por Limite nº 17 (Cotação nº 17/2018). 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de recarga de toners de 
impressoras (remanufatura com descarte de resíduos). 

Fornecedor: O.M.I. Comércio e Manutenção de Equipamentos de Informática Ltda. – ME. 
Documento (CNPJ): 08.517.361/0001-11. 
Valor Estimado: R$ 4.325,00 (quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais). 
Vigência: 12 meses, de 14/08/2020 a 13/08/2021. 
Data de Assinatura: 10/08/2020. 

 

 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2020 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo: (1DOC) 1106.01.082/2020.43. 
Processo Licitatório: (Dispensa) nº 14/2020. 
Modalidade: Cotação nº 13/2020. 

Objeto: 

Serviços de Gestão Previdenciária, de natureza contínua, constituídos por 
Locação de Sistema Integrado de Gestão Previdenciária, Serviços de 
implantação do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária e por Suporte 
Permanente aos Usuários do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária, 
para atender às necessidades da RioPretoPrev, conforme Termo de 
Referência. 

Contratada: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA. – EPP. 
Documento (CNPJ): 10.175.059/0001-74. 
Valor estimado: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
Vigência: 12 meses, de 25/09/2020 até 24/09/2021. 
Data de Assinatura: 10/08/2020. 

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 18/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 10/2014 – PROC. Nº 89/2014 
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA 
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa com acréscimo de valor referente à contratação de empresa 
para construção de interceptores nos seguintes trechos: M.D. Rio Preto (2 trechos), M.E. Rio Preto e M.E. 
Córrego S. Pedro; construção de rede de recalque entre a EEE-Talhado e a ETE-Rio Preto e construção de 
estação elevatória de esgoto na M.E. Córrego Talhado no município S. J. R. Preto, com fornecimento de 
todos os materiais, mo, máq. e equip. 
Data da Assinatura: 07.08.2020 Valor do acréscimo: R$647.330,76   
Valor Total do Contrato: R$27.971.707,66. 
S.J. do Rio Preto, 10.08.2020-  Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE 
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 – PROCESSO SICOM 3178/2020. 
Objeto: Aquisição de uma unidade reserva de amostrador automático estacionário refrigerado para coleta 
automatizada e refrigeração de amostras do processo de tratamento da ETE Rio Preto. 
Tendo em vista alterações promovidas no Anexo I fica designado o dia 21.08.2020 a partir das 08h30 para a 
realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 10.08.2020 – Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro 
EXTRATO DE PORTARIA    SeMAE     n° 51 – 07.08.2020 
RESOLVE:  
Art. 1º - HOMOLOGAR o processo de avaliação  referente ao período de estágio probatório dos servidores 
constantes no inciso abaixo e, tendo em vista a aprovação deste, DECLARÁ-LOS  estáveis no SERVIÇO 
PÚBLICO MUNICIPAL, nos termos do disposto no artigo 41, caput, da Constituição Federal, combinado 
com o parágrafo único, do art. 4º, da Lei Complementar nº 266, de 06 de outubro de 2008.I – Os  servidores 
abaixo relacionados são declarados estáveis a partir do dia 10/08/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art . 2º -  Esta   portaria    entra   em vigor na data de sua  publicação. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. - São José do Rio Preto, 07.08. 2020 
NICANOR BATISTA JUNIOR - Superintendente do SeMAE 
S. J. Rio Preto 10.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 

 
Matrícula  

 
SERVIDOR 

 
CARGO 

1046 Andréia Pires Borges de Souza Agente Administrativo 

1057 Andrielson Ferreira da Silva Analista de Tecnologia da 
Informação  

1048 Christian Medalha Justino Agente Administrativo 

1050 Giovanne Baroni Dantas Agente de Saneamento 

1059 Graziela Machado Costa Assunção Gestor de Saneamento 

1049 Ismael Spina Agente de Saneamento 

1054 Malu Cristina dos Santos Gomide Analista Administrativo 

1051 Matheus Sonohata Agente de Saneamento 

1056 Rafael Santos Lopes Analista Administrativo 

1058 Rafaela Souza Schiapati Gestor de Saneamento 

1053 Vladimir Luciano Bartolomei Agente Fiscal de Saneamento 

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 

ABC PNEUS LTDA 1353990 
ALISARE EXPRESS SERVIÇOS EM BELEZA LTDA ME 3619370 
ALLURHE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME 3484110 
AMORIM & BARBOSA SORVETERIA RIO PRETO LTDA ME 1394580 
ARAUJO LUIZ ENGENHARIA LTDA ME 3314140 
BANGALLOS ACAI E SORVETERIA LTDA 3578360 
BORIN & AVANCCI LTDA ME 3402680 
CARLA ROBERTA TAVARES ATANAZIO VETORASSO LTDA 3683300 
CARMAPAPE ROTISSERIA LTDA 3628040 
CATRICALA E CIA LTDA 852940 
CDA TELEFONIA LTDA 3717070 
CG GUTIERREZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3528640 
CLAUDEMIR ROBERTO BOCCA EIRELI 3532140 
CLOVIS ANTONIO TROVAO 1398840 
DUDA E DAVI SERVIÇOS DE DIGITAÇAO LTDA 3719770 
ELIAS DA LUZ ALVES PURIFICADORES 3701950 
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 
HOSPITALARES LTDA 3404350 

ERICK GOUVEA SOARES 32622018800 3217140 
FFG PROMOÇAO DE VENDAS EIRELI ME 3224310 
FRENTE VERSO ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA ME 3200880 
G & T GESTAO DE TECNOLOGIA DIGITAL 3519980 
GIMAX RIO PRETO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 3082660 
GISELE HENRIQUE 3711930 
GONCALO & BORGES LTDA 3624850 
H A BARBIERO PET SHOP ME 3042230 
HIROSHI COMERCIO DE AMORTECEDORES LTDA ME 1391820 
IS OUTSOURCING E TECNOLOGIA LTDA 3717820 
JC SIGMA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP 3366490 
JEMAR RIO PRETO LTDA ME 3299310 
LAVANDERIA BORTOLETTO REMEDE LTDA 3700700 
M V R WANDEKIN 3708120 
MARCIA DAYANA FERNANDES 3102130 
MDM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA 3122470 

MURILO RIBEIRO SILVA ME 1401040 
NGT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 3629070 
PEREIRA MARTINS SERVICOS MEDICOS EIRELI 3615180 
RESOLVE MIDIA BRASIL LTDA 3181490 
RESTAURANTE PIMENTA NA BRASA LTDA 3171060 
RR OLÍMPIA INFORMATICA LTDA ME 3036600 
SMILE PARK DE DIVERSOES E EVENTOS EIRELI ME 3435260 
TATIANE MARTINS SOUSA ALVARENGA ME 3438590 
URBANIS PROJETO & CONSTRUÇÃO EIRELI 3493270 
V NONATO & CIA LTDA 3294340 
WANDERSON ALVES PEREIRA 3668040 

São José do Rio Preto, 10 de agosto de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020168439 CESAR CHIESA 

2020173631 SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

  

  
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020149528   CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP 

2020137539   PATRICIA ALMEIDA SANTOS 

2020126764   PAULO ROBERTO GOUVEIA 

2020163758   SANDRA REGINA MARIANO 

2020147157   LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS 

2020150593   ALEX JUNIO DA SILVA SIQUEIRA 

2020144256   THAINE PEREIRA RODRIGUES 

2020125254   LEONARDO RODRIGUES SOUZA 

2020142323   RENATTA BEATRIZ PIOVEZAN 

2020146616   CARLOS ROBERTO PEREIRA PORTERO 

2020157074   LEANDRO PEREIRA ALVES AGUIAR 

2020151849   ANA CAROLINA POMARO TESTA 

2020129836   CELSO LUIZ RODRIGUES JUNIOR 

2020146234   GUSTAVO SIGNORINI ESPINHA 

2020146269   TAKATO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 
EIRELI 

2020140402   RENATO DA SILVA 

2020164587   ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 

2020159900 2020159904  RAFAEL TOMMY IYDA EGASHIRA 

2020148139   FOUR BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS 
LTDA 

2020169870   BRUNA GARCIA SAVEGNAGO 

202085874   JOSE MILTON EVANGELISTA 

202070132   JORGE JOÃO ANDRADE DE SOUSA 

2020150674   MARINALVA DO NASCIMENTO 

2020149092   EMERSON PEREIRA ALVES ARRUDA 

2020170093   CLAUDIO ZAVARIZ 

2020169936   RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

2020136749   THIAGO TEIXEIRA VITI 

202066312   ANA CAROLINA BERNARDES 

 2020144212  ANDREA MARQUES DE SOUZA PEREIRA 

 2020163403  PAULO HENRIQUE DE CARVALHO 

 2020143167  LOURDES CAPOLARINI 

 2020163395  FABRICIO TOME MAZZUCO 

 2020159116  ANTONIO DONIZETE GARCIA 

 2020161601  RICARDO ALVES KOKOT 

 2020128137  ANA CLAUDIA BRAZ ALVES 

 2020163440  RAIMUNDO DA SILVA LIMA 

 2020169065  SERGIO LUIS OLIVEIRA OTEIRO 

 2020115223  IEDA MARI DO CARMO GARCIA ROSSI 

 2020166081  D J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 

 2020167365 2020167370 LUCIANO FERNANDES COMAR 

 2020146522  FERNANDO APARECIDO GONÇALVES 

 2020164848  DIRCEU VANIN 

 2020159816  ANTONIO VALTER BASSI 

 2020141137  RICARDO SOUZA BENEZ 

 2020163373  ALBERTO CARRETERO JUNIOR 

 2020163447  SILVIA ALVES GONÇALVES DOS SANTOS 

 2020166052  ANDERSON BONFIM EVANGELISTA 

 2020167312  ELIAS MARCOS DA SILVA 

 2020169059  LUZIANA PEREIRA SERPA 

 2020152590 2020152563 SEBASTIÃO APARECIDO AVEIRO 

 2020165215  REGIS LUIS CASTANHEIRO 

 2020164952  NILTON MARCOS MAZZONI 

 2020147070  VANDERLEI FERNANDES SILVA 

 2020167310  JOSE JORGE DE OLIVEIRA 

 2020147090  ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA 
COELHO 

  2020154366 LEONARDO PEDRO DE ROSIS 

 2020172036  CARLOS RAFAEL MUNARIM 

 2020161604  WELLIONGTON SANTOS 

 2020145620  LEONARDO RODRIGUES PUERTAS 

 2020165051  NATALICIA DE SOUZA OLIVEIRA 

 2020144253  CARLOS AUGUSTO FERREIRA 

 2020166023  JOAO MARQUES DOS SANTOS 

 2020139295  FELIPE MOURA FERREIRA 

 2020163468  CASSIA CRISTINA DOS SANTOS AMORIM 

 2020144158  ALESSANDRO APARECIDO MORAES 

 20220154394  AISLAN WENDELL DORIGUES 

 2020169056  OSEIAS RIBEIRO DA SILVA 

2020149096   CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP 

2020158054 2020158196 2020158120 FRANCISCO ARGILENO CORDEIRO DE 
SOUSA 

2020110055 2020110065  ADILSON APARECIDO DA SILVA SÃO JOSE 
DO RIO PRETO 

2020164757   JOSE AGANTANGELO DA SILVA 

2020164615   TALITA MARTINS MARCHESINI 
BONAGRAZIA 

2020149710   JOSE AUGUSTO SANSON 

2020145217   KLAUS MARCOS BARTOLOMEI 

202047904   JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DOS 
SANTOS 

2020162441   RICARDO ALEXANDRE CAMILO 

2020150660   EMERSON GUSTAVO NASCIMENTO DA 
SILVA 

2020166132   FRANCISCO ALVES ARANTES 

2020126731   WILSON TADEU CAMERA 

2020152774   DANIELA FERREIRA LIMA 

2020167226   GUILHERME MANOEL HERNANDES 

2020150614   LORENZO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 

2020161504   ADRIANA APARECIDA JOTOLLI FELTRIN 

2020164595   MARCOS ROBERTO DA SILVA BARBOSA 

2020151836   MARCOS ANTONIO DE AMORIM 

2020125157   EDUARDO LEMES RUFO 

2020148836   EDILBERTO MONTANARI DOS SANTOS 

 2020166000  ALEXANDRE DE AZEVEDO MARQUES 

 2020135345  GILBERT CHARLES COSTA DE SOUZA 

 2020137386  ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO 

 2020163406  CARLOS EDUARDO MILITÃO 

 202084100  BRUNO ALAMPE 

  2020168433 CESAR CHIESA 

  2020158157 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

  2020163588 SILVIA RENATA BASSI MOREIRA 

  2020163533 SILVIA RENATA BASSI MOREIRA 

  2020173368 ANTONIO MAURILIO GARUTTI 

 2020169056  OSEIAS RIBEIRO DA SILVA 

 2020161650  ELTON DOUGLAS ALVES FEITOSA 

 2020167339  FABIO CONTE AYRES 

 2020157129  VALDEMIR FERNANDES MARTINES 

 2020153045  JOSE MOACIR POSSARI 

 2020145256  JULIANO FERNANDES DE SOUZA 

2020162489   JOSE CARLOS PEDROSO 

2020167231   RIVALDO DONIZETE FERRI 

2020167224   MR SOUSA ADMINISTRADORA DE BENS 
PROPRIOS LTDA 

    

    

    
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020154360 2020154365  LEONARDO PEDRO DE ROSIS 

2020160697   APARECIDA DO CARMO FONSECA DE 
SOUZA 

2020167235   FABIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA 

2020163345   GENECI DA SILVA 

2020140414   IVANILDO CARLOS BALSARINI 

2020171658   J A ELECTRICAL PARTS COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO EIRELI ME 

2020144591  2020144578 MARIA JOSE ABUFARES CARRIERI 

  2020144568 MARIA JOSE ABUFARES CARRIERI 

  2020144575 MARIA JOSE ABUFARES CARRIERI 

2020107420   MARIA SANTOS DA SILVA 

2020152679   SERGINIO CARNEIRO RUELA 

2020152682   SERGINIO CARNEIRO RUELA 

2020152897   SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DE S JOSE R PRETO 

2020158134 2020158128  VALDEIR DA COSTA LIMA FARINELI 

 2020158214  ARTHUR GUILHERME GOMES DA SILVA 

2020138688   EDISON FERREIRA FRANÇA FILHO 

 2020169897  LUCAS DE ANDRADE CIRILLO 

 2020169963  DIEGO FERNANDES TAPARO 

 2020164892  RAFAEL RICARDO KISHI 

 2020168486  ANDERSON MANFRENATO 

 2020160699  ANDRE DE MORAIS CHIARAVALLOTI 

 2020165236  VICTOR BATISTA DE AZEVEDO 

 2020170242  RENATO DALUL 

  2020169972 IZABEL DOS SANTOS BRITO 

2020168392  2020168396 ANGELA MARIA DE BRITO MESQUITA 

2020165982  2020165986 
2020165989 

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CHRISTIANO 

2020152718 2020152729 2020152744 AGROCAVE INDÚSTRIA DE NUTRIÇÃO 
ANIMAL E FERTILIZANTES EIRELI 

2020149067 2020149070  CARLOS ALBERTO PIANHERI 

2020171731 2020171735  ANA MARIA ROSSINI PEDROSO 

 2020170700  SERGIO LUIZ GUIMARAES 

 2020154405  BRUNA MAIRA DE CARVALHO 

2020167255   ANA CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA 

2020161623   GILMAR FERREIRA DA SILVA 

2020157057   THAYNA BARBOSA BRIANEZ 

2020165904   MARIA ISILDA CACERES CASTRO 

2020158146   CRISTINA APARECIDA SOARES PUBLIO 

    

    

    

    

    

    

    
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 18/Agosto/ 2020 às 11h 2º Leilão: dia 19/Agosto/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi- preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:Primeiro Leilão: dia 18 de Agosto de 2020 às 11:00 horas. 
Segundo Leilão: dia 19 de Agosto de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 
22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído 
no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 16, da quadra N, situado no loteamento denominado 
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 4,00m e divide-se com a Rua Projetada 9; 13,32m em curva na 
confluência da referida rua com a Rua Projetada 4; do lado direito de quem da Rua Projetada 9, olha para o 
imóvel mede 11,87m e divide-se com a Rua Projetada 4; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o 
lote 17; e finalmente nos fundos mede 14,04m e divide-se com o lote 15 e parte do lote 14, encerrando uma 
área superficial total de 248,55 m². Matrícula nº 150.086 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 96.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 177.405,44. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 19 de Agosto de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance 
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: 
Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter ”Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no 
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam 
ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
EXTRATO DE CONVÊNIO - PROCESSO Nº 33/2020 – DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 05/2020 – CONVÊNIO Nº 01/2020 
CONVENIADA: RIOPRETOPREV  
OBJETO: Estabelecer e regulamentar um programa de cooperação entre esta 
Câmara Municipal e a RioPretoPrev, especificamente relacionado aos 
benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade, conforme as novas regras 
constitucionais e requisitos da Lei Complementar Municipal nº 618/20. 
Valor Global Estimado: R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais). Vigência: 10 
de agosto de 2020 a 10 de agosto de 2021. Data da assinatura do Contrato: 
10 de agosto de 2020. Recursos orçamentários nº 3390.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, EC 
nº 103/19, Lei Complementar Municipal nº 618/20, art. 11, e Decreto Municipal 
nº 18.627/20. SJRP, 10 de agosto de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 6480 DE 05 DE AGOSTO DE 2020. 

Nomeia o senhor OSMAR PAULO CHIQUITO – Assessor Político, Referência C-4, lotado no 
Gabinete do Vereador Gerson Furquim, a partir de 06 de agosto de 2020. 

 

PORTARIA Nº 6482, DE 10 DE AGOSTO DE 2020. 

Exonera a servidora GLEICE APARECIDA CASTREQUINI – Assessor Político, Referência C-4, lotada 
no Gabinete do Vereador Anderson Branco, a partir de 10 de agosto de 2020. 

 

 
VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

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

CONTRATO Nº: 022/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: BORGES & SARANBELI S. J. DO RIO 
PRETO LTDA.
OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a contra-
tação de empresa especializada na realização de monitora-
mento 24 (vinte e quatro) horas, dos sistemas de alarme e 
câmeras da EMPRO, com os seguintes serviços/equipamen-
tos em comodato.
• Monitoramento de alarme
• 01 Módulo GPRS
• Monitoramento de imagens
• Manutenção preventiva 02 (duas) ao mês
• Central de alarme JFL Active 20 16 zonas c/ teclado
• 01 (um) Módulo GSM/GPRS JFL MGP-04
VALOR: R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais)
VIGÊNCIA: 23 de agosto de 2020 a 22 de agosto de 
2021 
DATA DO CONTRATO: 07 de agosto de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 10 de  agosto de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
        CHAMDA PÚBLICA Nº 01/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2020
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao aten-
dimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, 
neste município de Monte Aprazível-SP.
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo nº 
46/2020, referente à Chamada Pública nº. 01/2020 ADJUDI-
CO e HOMOLOGO o objeto licitatório para a empresa APJ 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO AS-
SENTAMENTO SÃO JOSÉ E OUTRO, inscrita no CNPJ sob 
nº 17.710.517/0001-77, com endereço na Estrada Municipal 
Brejo Alegre a Birigui, s/nº, Km 10, Sítio Dois Irmãos, Brejo 
Alegre,  na cidade de Brejo Alegre- SP, CEP 16265-000, que 
venceu os itens: item 1 (Abacate – 200 kg)  no valor unitário 
de R$6,21(Seis reais e vinte e um centavos), valor total de 
R$1.242,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e dois reais), item 2 
(Acelga – 400 peça)  no valor unitário de R$4,50 (Quatro reais e 
cinquenta centavos), valor total de R$1.800,00 (Hum mil e oito-
centos reais), item 3 (Alho graúdo – 100 kg)  no valor unitário de 
R$29,99(Vinte e nove reais e noventa e nove centavos), valor 
total de R$2.999,00 (Dois mil, novecentos e noventa e nove 
reais), item 4 (Banana Nanica – 2.500 kg)  no valor unitário de 
R$3,41(Três reais e quarenta e um centavos), valor total de 
R$8.525,00 (Oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), item 5 
(Batata tipo inglesa – 500 kg)  no valor unitário de R$5,66(Cinco 
reais e sessenta e seis centavos), valor total de R$2.830,00 
(Dois mil, oitocentos e trinta reais), item 6 (Beterraba – 200 kg)  
no valor unitário de R$3,01(Três reais e um centavos), valor to-
tal de R$602,00 (Seiscentos e dois reais), item 7 (Cebola – 200 
kg)  no valor unitário de R$5,49 (Cinco reais e quarenta e nove 
centavos), valor total de R$1.098,00 (Hum mil, noventa e oito 
reais), item 8 (Cenoura – 550 kg)  no valor unitário de R$3,79 
(Três reais e setenta e nove centavos),valor total R$2.084,50 
(Dois mil, oitenta e quatro reais e cinquenta centavos),  item 9 
(Cheiro Verde – 300 maço)  no valor unitário de R$3,75 (Três 
reais e setenta e cinco centavos), valor total de R$1.125,00 
(Hum mil, cento e vinte e cinco reais), item 10 (Goiaba verme-
lha – 1.000 kg)  no valor unitário de R$4,83 (Quatro reais e 
oitenta e três centavos), valor total de R$4.830,00 (Quatro mil, 
oitocentos e trinta reais), item 11 (Laranja Pêra – 1.500 kg)  no 
valor unitário de R$2,47(Dois reais e quarenta e sete centavos), 
valor total de R$3.705,00 (Três mil, setecentos e cinco reais), 

item 12 (Limão Taiti – 300 kg)  no valor unitário de R$3,48 (Três 
reais e quarenta e oito centavos), valor total de R$1.044,00 
(Hum mil, quarenta e quatro reais), item 13 (Maça  – 3.300 kg)  
no valor unitário de R$7,12 (Sete reais e doze centavos), valor 
total de R$23.496,00 (Vinte e três mil, quatrocentos e noventa e 
seis reais), item 14 (Mamão Formosa – 800 kg)  no valor unitário 
de R$3,37 (Três reais e trinta e sete centavos), valor total de 
R$2.696,00 (Dois mil, seiscentos e noventa e seis reais), item 
15 (Mandioca – 150 kg)  no valor unitário de R$4,42 (Quatro 
reais e quarenta e dois centavos), valor total de R$663,00 
(Seiscentos e sessenta e três reais), item 16 (Manga Tomy ou 
Palmer – 400 kg)  no valor unitário de R$5,26 (Cinco reais e 
vinte e seis centavos), valor total de R$2.104,00 (Dois mil, cento 
e quatro reais), item 17 (Maracujá – 300 kg)  no valor unitário de 
R$9,97 (Noventa reais e noventa e sete centavos), valor total de 
R$2.991,00 (Dois mil, novecentos e noventa e um reais), item 
18 (Melancia – 3.000 kg)  no valor unitário de R$2,34 (Dois reais 
e trinta e quatro centavos), valor total de R$7.020,00 (Sete mil 
e vinte reais), item 19 (Mexirica Pokan – 1.200 kg)  no valor uni-
tário de R$4,04 (Quatro reais e quatro centavos), valor total de 
R$4.848,00 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais), item 
20 (Ovos – 500 dúzia)  no valor unitário de R$7,51 (Sete reais e 
cinquenta e um centavos), valor total de R$3.755,00 (Três mil, 
setecentos e cinquenta e cinco reais), item 21 (Pepino – 500 kg)  
no valor unitário de R$3,31 (Três reais e trinta e um centavos), 
valor total de R$1.655,00 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais), item 22 (Repolho liso – 400 kg)  no valor unitário de 
R$6,09 (Seis reais e nove centavos), valor total de R$2.436,00 
(Dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais), item 23 (Tomate – 
2.500 kg)  no valor unitário de R$6,08 (Seis reais e oito centa-
vos), valor total de R$15.200,00 (Quinze mil e duzentos reais), 
item 24 (Verduras – 900 maço)  no valor unitário de R$4,50 
(Quatro reais e cinquenta centavos), valor total de R$4.050,00 
(Quatro mil e cinquenta reais), perfazendo um valor total de 
R$102.798,50 (Cento e dois mil, setecentos e noventa e oito 
reais e cinquenta centavos),  e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 14 de Julho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 061/2020, Ata de Registro de Preço nº 023/2020, objeto do Processo Licitatório nº 069/2020. TIPO: Menor preço unitário. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de óleo lubrificante, graxa e fluido de freio para manutenção da frota do Município de 
Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
21 de agosto de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 11/08/2020, 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: 07/08/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2020 – TOMADA DE PRE-
ÇOS 004/2020 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, 
HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da presen-
te Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 
TRECHOS DAS RUAS VALDOMIRO FERREIRA CARNEIRO, 
FUAD DAUD, BENTO MARQUES DA SILVA E DA AVENIDA 
MARGINAL JOSÉ MARQUES DE MENDONÇA, EM BADY 
BASSITT - SP, em prol da empresa GOS INCORPORADORA E 
ADMINISTRADORA DE OBRAS, pelo valor de R$ 112.287,69 
(cento e doze mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e 
nove centavos), nos termos e condições da proposta apresen-
tada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as 
cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 10 
de agosto de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2020 - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº. 004/2020 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS 
DAS RUAS VALDOMIRO FERREIRA CARNEIRO, FUAD DAUD, 
BENTO MARQUES DA SILVA E DA AVENIDA MARGINAL JOSÉ 
MARQUES DE MENDONÇA, EM BADY BASSITT – SP. CON-
TRATADO: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE 
OBRAS. VALOR: R$ 112.287,69 (cento e doze mil, duzentos e 
oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos). ASSINATURA: 
10 de agosto de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Edital de Chamamento Público 001/2020 – Qualifi cação de 
Organização Social na área da Saúde
A Prefeitura de Bady Bassitt/SP, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará a seleção de pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fi ns lucrativos, constituídas sob 
forma de fundação ou associação, para se qualifi carem como 
Organização Social na área da Saúde no âmbito do Município 
de Bady Bassitt. 
O envelope lacrado contendo o requerimento de qualifi cação, 
acompanhado dos documentos, deverá  ser entregue até  o dia 
11/09/2020 às 12h, no Setor de Protocolo, situado na Rua Ca-
milo de Moraes, 475 – Centro – Bady Bassitt/SP.
Envelopes entregues fora do dia e hora marcados não serão 
recebidos. 
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site ofi cial do 
Município www.badybassitt.sp.gov.br.
Bady Bassitt, 11 de agosto de 2020
Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1042396-
37.2016.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Sérgio Romero Vicente
Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO MARQUES BATISTA,
Brasileiro, Divorciado, RG 9.760.550, CPF 018.846.568-54, com endereço à
Rua Rolandia, 331, Jardim Alvorada, CEP 09180-490, Santo André - SP e IVONE
DIAS DA SILVA, Brasileiro, CPF 106.434.178-00, com endereço à Estrada dos
Romeiros, 2088, Vila Sao Silvestre, CEP 06417-000, Barueri - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Elementis
Specialties do Brasil Quimica Ltda (watercryl), alegando em síntese: foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-
se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Indústria e Comércio de Tintas Rio Sul Ltda Me (CNPJ. 01.716.642/0001-54),
requerendo as provas cabíveis. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes
do artigo 257, IV do NCPC. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, SP.

D HOJE 11 + 12/08/2020

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

DANIEL COSTA DOS SANTOS RIBEIRO e GISELLI PERPETUA MALERBA. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de outubro de um mil novecentos e 
oitenta e sete (1987), com trinta  e dois (32) anos de idade, operador de painéis, solteiro, filho de LAÉRCIO 
DELGADO RIBEIRO e de dona MARIA DE FÁTIMA COSTA DOS SANTOS RIBEIRO. Ela, brasileira, natural 
de Cedral, Estado de São Paulo, nascida aos  nove (09) de fevereiro de um mil novecentos e setenta e nove (1979), 
com quarenta  e um (41) anos de idade, do lar, solteira, filha de BENEDITO MALERBA e de dona AVELINA 
DOS SANTOS MALERBA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, sete (07) de agosto de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
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Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
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PEDRO HENRIQUE SOARES DE LIMA e ANA LETÍCIA DE SOUZA. Ele, brasileiro, natural de 
Goiana, Estado de Pernambuco, nascido aos vinte e seis (26) de janeiro de um mil novecentos e noventa e sete 
(1997), com vinte  e três (23) anos de idade, laminador, solteiro, filho de IVAÍ ALVES DE LIMA e de dona 
NILDA SOARES DE LIMA. Ela, brasileira, natural de Catanduva, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e um 
(21) de agosto de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e dois (22) anos de idade, do lar, solteira, 
filha de DORISVALDO FERREIRA DE SOUZA e de dona VÂNIA SEGRECIR D' ANGELO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de agosto de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


