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Assembleia 
autoriza venda de 
parte da área do 

extinto IPA

Edinho lidera com 39%

A nutricionista Tainara Costa destaca a alimentação saudável

Júri sobre 
assassinato 
de advogado 

invade à noite

Pesquisa exclusiva FLS/DHoje realizada entre dias 13 e 14 
de outubro com eleitores de Rio Preto mostra a real intenção de 
votos para o futuro prefeito da cidade nos próximos quatro anos. 
O candidato à reeleição Edinho Araújo aparece em primeiro com 

39%. Em segundo lugar vem a Coronel Helena com 10,6%. 
O levantamento traz a intenção de votos de todos os candi-
datos e ainda um perfil do eleitor rio-pretense que respondeu 
à pesquisa e que vai às urnas dia 15 de novembro.   Pág.A3

57% já decidiram 
voto para prefeito

A pesquisa FLS/DHoje tam-
bém avaliou a possível mudança 
de voto do eleitor até o dia da 
eleição, em 15 de novembro, 
e descobriu que 57,9% deles 
dizem já estar totalmente deci-
didos com relação ao voto para 

prefeito de Rio Preto. Já 28,3% 
afirmaram que ainda podem mu-
dar o voto e outros 13,8% não 
souberam responder à questão. 
Das 615 pessoas ouvidas na 
pesquisa, 53,5% foram homens 
e 46,5%, mulheres.      Pág.A3

Alimentação 
saudável 
ajuda na 

perda de peso
Nesta sexta-feira (16) é 

comemorado o Dia Mundial da 
Alimentação. Os temas aborda-
dos são diferentes a cada ano 
e a data já é reconhecida em 
mais de 150 países. Este ano 
é “Cresça, alimente, sustente 
juntos”. A nutricionista Tainara 
Costa destaca a importância da 
alimentação saudável. Segundo 
ela, como base da alimentação 
é importante utilizar alimentos 
naturais                     Pág.A5

Postos abrem 
sábado para 
vacinação

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto imunizou apenas 10% das 
crianças de 1 a 5 anos que de-
vem tomar a vacina da poliomie-
lite este ano. De 19.149 doses, 
em nove dias de campanha até 
esta quarta-feira (14) apenas 
1.906 vacinas foram aplicadas.
Com o índice baixo, será realiza-
do o Dia D neste sábado (17).     
   Pág.A5

PRF apreende 387 quilos 
de maconha na BR

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu uma gran-
de quantidade de maconha, 
na manhã desta quinta-feira 
(15), na BR-153, por volta das 
9h20. Um homem de 25 anos 

transportando 387,9 quilos da 
droga for preso. A abordagem 
ocorreu no km 73,6, entre 
São José do Rio Preto e Bady 
Bassitt. 

    Pág.A4

Blogueira 
acusa 

ex-sócio 
de golpe

Audiotur levará pessoas a um passeio pelo centro resgatando pontos de Rio Preto 

Acirp cria 
audiotur pelas 
ruas do centro

Para comemorar seu cen-
tenário, a Acirp – Associação 
Comercial de Rio Preto - pre-
parou um evento de tecnologia 
que vai levar os participantes 
à redescoberta de Rio Preto. 
O “Audiotur – A Voz de Quem 
Produz” trata-se de um evento 
inédito e planejado, que acon-
tece entre os dias 18 e 26 de 
outubro.                    Pág.A2
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PESQUISA FLS/DHOJE
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Acirp cria audiotur pelas ruas do 
centro para comemorar centenário

Para comemorar seu cen-
tenário, a Acirp – Associação 
Comercial de Rio Preto - pre-
parou um evento de tecno-
logia que vai levar os partici-
pantes à redescoberta de Rio 
Preto. O “Audiotur – A Voz de 
Quem Produz” trata-se de um 
evento inédito e planejado, 
que acontece entre os dias 18 
e 26 de outubro, de segunda 
à sexta das 8h às 16h , das 
8h às 12h aos sábados e das 
8h ás 11h aos domingo.

Serão nove dias de ativi-
dade com acesso aberto e 
gratuito a todos os interes-
sados, com turismo virtual 
desenvolvido com a técnica 
de áudio binaural que promete 
surpreender os participantes.

Além da proposta ousada, 
a ideia é que os participantes 
utilizem uma pioneira forma 
de linguagem artística utilizan-
do também o sentido auditivo 
que conta com tecnologia de 
ponta no áudio executado 
em 3D, a partir de sons com 
frequências muito próximas, 
porém diferentes e inferiores 
a 1000 Hz, que gera uma 
sensação de “direcionamento 
do som”.

Na Praça Rui Barbosa foi 
montado um espaço físico. Ali 
é o ponto de partida para um 

percurso guiado por uma nar-
rativa dramatúrgica utilizando 
fones de ouvido.

A experiência é individual, 
já que o participante percorrerá 
um trajeto que passa por Ruas 
como Bernardino de Campos, 
Jorge Tibiriçá, Voluntários de 
São Paulo, Saldanha Marinho, 
Rubião Junior, Silva Jardim, 
entre outras.

Além das vias públicas, o 
participante terá acesso livre 
a locais de suma importância 
para cidade conforme orienta-
do pelo áudio, como Catedral, 
Praça Shopping, Mercadão 
Municipal da cidade, Museu 
José Antônio da Silva, entre 
outros.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

INOVAÇÃO

Na Praça Rui 
Barbosa foi 
montado um 

espaço físico. 
Ali é o ponto de 
partida para um 
percurso guiado 

por uma narrativa 
dramatúrgica 

utilizando fones 
de ouvido

“

”

“Eu preciso que você olhe, 
para que eu consiga ver”,  essa 
é a frase inicial que o narrador 
convida a pessoa que está com 
o fone de ouvido, a iniciar seu 
percurso e segue-a conduzindo 
até o retorno para a praça.

São 50 minutos de surpre-
sas e curiosidades a partir do 
momento que o play é ativado.

O roteiro contempla histó-
ria, arte, trechos ficcionais e 
intervenções sensoriais. Todos 
os sentidos poderão ser explo-
rados: da visão ao paladar.

Visão, porque durante o 
percurso será possível contem-
plar todos os lugares da nossa 
bela Rio Preto.

Paladar, porque no meio 
do trajeto é possível degustar 
um delicioso pastel com refri-
gerante.

As saídas acontecem a 
cada cinco minutos e não é 
necessário agendamento. A 
pessoa vai até o local e basta 
preencher a ficha de cadastro 
e entregá-la junto com um do-
cumento de identificação com 
foto, pode ser RG ou carteira 
de habilitação.

Além do fone, o participan-
te receberá um kit com más-
cara, água, cartão surpresa 
e fotos. Nos domingos 17 e 
24, haverá disponibilidade de 
agendamento para cadeirantes 
que deve ser feito pelo (17) 
3214-9433.

Cláudio LAHOS

ITAMARATI NAS RUAS

Frota ganha mais dez ônibus  
com ar-condicionado

A empresa Expresso Ita-
marati, que compõem o Con-
sórcio Riopretrans, responsá-
vel pela operação do Sistema 
de Transporte Urbano de Rio 
Preto, incluiu em sua frota 
nesta quinta-feira (15) mais 
dez ônibus com ar-condicio-
nado que passam a rodar 
nas linhas atendidas pela 
empresa. Foram adquiridos e 

já entregues à Itamarati onze 
veículos novos, mas um deles 
ainda aguarda a documenta-
ção para começar a atender 
os passageiros.

Com a aquisição, a frota 
total de ônibus com ar-con-
dicionado chega a 25,6% no 
sistema de transporte rio-pre-
tense, com 60 veículos, em 
um total de 234 que – em 
situação de normalidade – 
operam regularmente as 80 

Da REDAÇÃO

Chuva derruba temperatura e 
alivia rotina de rio-pretense
Os rio-pretenses acorda-

ram com uma quinta-feira 
chuvosa após dias de calor 
intenso acima dos 40°C. 
Pelas ruas é possível ver 
pessoas com guarda-chuva 
e sombrinhas e aliviadas 
com a chegada de tem-
peraturas amenas. “Está 
fresquinho hoje, gostoso 
até para sair na rua,” afir-
ma secretária Marlene de 
Fátima.

A auxiliar de enferma-
gem Silmara Cristina Garcia 
afirmou que não aguentava 
mais o calor de 40°C que fa-
zia na cidade e que a chuva 
veio em boa hora. “Mesmo 
sendo só um pouquinho 
de chuva, já nos anima”, 
conta.

A estiagem vai dar uma 
trégua a partir desta quinta-
-feira (15). Segundo o Cen-
tro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos (Cptec) 
a previsão é de chuvas para 
os próximos dias.

Para essa sexta-feira 
(16) e as temperaturas 
devem registrar mínima de 
19°C e a máxima de  34°C.

Para o fim de semana,  
o tempo deve permanecer 
parcialmente nublado, com 
temperaturas marcando 
18°C de mínima e máxima 
chega aos 34°C.

De acordo com o Instituto 

Nacional de Metereologia 
(Inmet) o longo período 
de estiagem na região vai 
acabar. Isso porque acabou 
a barreira de ar quente que 

Janaína PEREIRAlinhas fixas.
A última entrega havia 

sido em julho, onde foram 
disponibilizados 13 veículos 
com ar-condicionado e sinal 
wi-fi. O consórcio informou 
que os veículos deixados 
como reservas nas garagens 
das empresas são sempre os 
que não contam com a refri-
geração de ar, possibilitando 
mais rodadas com os ônibus 
refrigerados.

Divulgação

impedia a chegada de mas-
sa de ar frio. Até domingo vai 
ocorrer pancadas de chuva, 
mas ainda com temperatu-
ras altas ao longo do dia.Empresa coloca nas ruas mais dez ônibus com ar-condicionado

Acirp cria audiotur pelas ruas do centro para comemorar centenário

Cláudio LAHOS

Chuva faz rio-pretenses tirarem guarda-chuvas do armário
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QUEM SÃO

Pesquisa ouviu 615 
presencialmente

Dos entrevistados, 25,4% 
têm idade entre 45 a 59 
anos, 24,1% mais de 60 
anos, 20,3% estão na fai-
xa etária de 35 a 44 anos, 
19,2% tem entre 25 a 34 
anos, 10,6% tem entre 18 a 
24 ano. Já os entrevistados 
com idade entre 16 a 17 anos 
somaram 0,5%. 

Dos 615 entrevistados 
52,4% se declararam católi-
cos, 31,5% são evangélicos, 
6,3%, 2,8% Ateus, Espíritas, 
0,3%, outras religiões somam 
5,3% e ano respondeu 1,3%.

Renda – 35,6% das pes-

soas declararam ter renda 
familiar entre R$ 1.045,00 
(salário mínimo federal) a R$ 
2.090,00 – 22,3% disseram 
ganhar até um salário míni-
mo R$ 1.045,00 – 17,9% 
ganham entre R$ 2.090,01 
a R$ 3.135,00– 12,8% rece-
bem entre R$ 3.135,01 a R$ 
5.225,00 – 9,3% disseram 
receber mais de R$ 5.225,01 
e 2,1% não informaram quan-
to é sua renda familiar. 

A pesquisa tem margem 
de erro de 4% para mais ou 
para menos, com intervalo de 
confiança 95,5% e foi regis-
trada na Justiça Eleitoral com 
número SP-05468/2020.

Sérgio SAMPAIO

SEM VOLTA

Área do IPA
A Assembleia autorizou a venda de 95 hectares localizados na 

área do extinto IPA. O ex-deputado Orlando Bolçone (DEM, foto), 
que acompanhou o andamento da tramitação da proposta do 
governo na Assembleia, disse que a área destinada para construir 
uma unidade da Fatec ficou mais enxuta. Bolçone esclareceu 
ainda que a empresa que adquirir a área terá que seguir normas 
estabelecidas pelo Conselho Municipal do Planejamento, por-
tanto, a legislação restringe a utilização da gleba. “Não pode ser 
loteada”, disse, acrescentando que a área terá de ficar permeável 
para a água da chuva penetrar com o objetivo de reabastecer o 
lençol freático. “Área também serve como proteção a Estação 
Ecológica”, diz. Diante das restrições impostas pelo município, 
no futuro a Prefeitura poderá criar uma reserva florestal. “Isso 
seria o ideal”, defende o ex-parlamentar.

Primeiro turno
Se as eleições para pre-

feito fossem promovidas 
hoje, Edinho Araújo (MDB) 
seria reeleito no primeiro tur-
no. É o que revelou pesquisa 
de intenção de voto realizada 
pelo jornal de DHoje em 
parceria com o FLS Pesqui-
sa, Assessoria e Marketing. 
Segundo a pesquisa, Edinho 
venceria nos dois cenários, 
ou seja, na estimulada e 
também na espontânea. O 
número de eleitores indeci-
sos, no entanto, ainda está 
elevado, 19,9%. Brancos e 
nulos, ainda de acordo com 
a sondagem, somam 7,5%. 
O primeiro turno acontece 
dia 15 de novembro.

100% aprovado
O presidente do Patriota, Ulisses Ramalho, informou que a 

documentação da chapa de candidatos a vereador foi 100% 
aprovado pela Justiça Eleitoral. “Sem nenhuma impugnação”, 
comemorou. A Executiva Nacional do partido, segundo ele, 
liberou R$ 300 mil do fundo eleitoral para bancar a campanha 
dos candidatos que postulam cadeiras na Câmara. Entre os 
postulantes, o Patriota tem dois vereadores que disputam a 
reeleição: Pedro Roberto Gomes e Zé da Academia. Ramalho 
informou ainda que o partido destinou R$ 400 mil, também do 
fundo eleitoral, para ajudar a bancar a campanha do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), na disputa pelas eleições majoritárias. O 
Patriota, que há tempo vem organizando a sua participação no 
processo eleitoral, portanto, está na ponta dos cascos para correr 
atrás dos votos do eleitorado.

No traseiro
O presidente Jair Bolso-

naro disse recentemente 
que acabou com a operação 
Lava-Jato, porque não existe 
corrupção no seu governo. 
É blefe, não acabou! Se o 
senador Chico Rodrigues era 
vice-líder do presidente no 
Senado, também fazia parte 
do governo. Bolsonaro adota 
a política do ex-presidente 
José Sarney: amigo não 
tem defeito, inimigo se não 
tiver põe. Como o malfeito 
veio à tona, o presidente 
agiu rápido, pediu para o 
senador, que usou cuecão 
de couro para armazenar 
dinheiro ilícito no traseiro, a 
deixar o cargo.  

Cenários
Ainda de acordo com a 

sondagem do instituto FLS, 
com sede na Capital, Edinho 
Araújo aparece com 39% das 
intenções de votos quando o 
eleitor é estimulado a falar 
em quem pretende votar. 
Seus concorrentes juntos 
somaram 29,2%. O prefeito 
mantém ainda ampla vanta-
gem também na sondagem 
espontânea, quando o eleitor 
é indagado e diz em quem vai 
votar: 34,6% contra 19,5%, 
soma de todos os nove ad-
versários. Como a margem 
de erro é de 4% para mais 
ou menos, Edinho, portanto, 
seria reeleito se as eleições 
fossem hoje.

No banco
Ao comentar a desfaçatez 

cometida pelo senador Chico 
Rodrigues, com o dinheiro 
desviado da área da saúde, 
destinado para tratar pessoas 
infectadas pela covid-19, o 
presidente municipal do Pa-
triota, Ulisses Ramalho, disse 
que não é normal guardar 
dinheiro na cueca. “Dinheiro 
bom, fica no banco”, disse. 
A ação ilícita do senador 
causou constrangimento 
no Congresso, que também 
não é normal. Quantos não 
se encontram na mesma 
situação naquela Casa do 
povo? Será que o dinheiro 
armazenado no traseiro não 
ficou contaminado?

Cuecão
O pessoal do PT, que 

carregava dinheiro na cue-
ca, fez escola nesta terra 
de ninguém. O vice-líder do 
governo Jair Bolsonaro, no 
Senado, Chico Rodrigues 
(DEM-RR), que deixou o 
cargo ontem, deve ter sido 
o primeiro aluno da classe 
na aula petista que dissertou 
sobre como carregar dinhei-
ro ilícito na cueca. A Polícia 
Federal encontrou R$ 100 
mil na casa dele e R$ 30 
mil na cueca, inclusive, parte 
da grana estava armazenada 
entre as nádegas do nobre 
parlamentar. Chico revolu-
cionou a técnica original dos 
petistas.

Fatia
Enquanto tem candidato 

a prefeito com a burra cheia 
para gastar na campanha, 
outros estão com a gaveta 
vazia e até agora não viu 
a cor do dinheiro do fundo 
eleitoral. Marco Rillo (PSOL), 
por exemplo, só recebeu R$ 
7 mil de doações de três 
amigos. O fundo eleitoral 
reservou R$ 2,03 bilhões 
para os partidos bancarem 
suas campanhas em 2020. 
O valor de cada partido é 
com base no número de 
representantes no Congres-
so. O PSOL recebeu R$ 40 
milhões para as campanhas 
em todo o país. Rillo precisa 
brigar pela sua fatia! 

Pesquisa mostra 
Edinho na frente com 

28 pontos de vantagem
Pesquisa exclusiva FLS/

DHoje realizada entre dias 
13 e 14 de outubro com 
eleitores de Rio Preto mostra 
a real intenção de votos para 
o futuro prefeito da cidade 
nos próximos quatro anos. O 
candidato à reeleição Edinho 
Araújo aparece em primeiro 
com 39%. Em segundo lugar 
vem a Coronel Helena com 
10,6%.

Todas as entrevistas foram 
feitas de forma presencial. Ao 
todo, a pesquisa ouviu 615 
eleitores do município. Na 
pesquisa estimulada, onde 
são apresentados os nomes 
dos dez candidatos a prefeito, 
Edinho Araújo, da coligação 
“Rio Preto Muito Mais” tem 
quase 28 pontos de vanta-
gem para a segunda colocada 
Coronel Helena, da coligação 
“Mudança com segurança”.

Em terceiro lugar aparece 
o vereador Marco Rillo (Psol) 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

ESTIMULADA

Área do IPA

com 7,3% das intenções 
de voto. Na sequência vem 
Paulo Bassan (PRTB) com 
2,9%, Carlos Arnaldo da co-
ligação “Rio Preto Pode Mais” 
com 2,1%, Marco Casale da 
coligação “Rio Preto pela 
Verdade” com 1,8%, Rogério 
Vinicius (Democracia Cristã) 
com 1,6%, o candidato do 
Novo Filipe Marchesoni com 
1,3% e Celi Regina (PT) tem 
1,1%.

O candidato do PC do B, 
Carlos Alexandre, foi o único 

a ficar com índice abaixo de 
1%. Ele tem hoje 0,5% das 
intenções de votos dos rio-
-pretenses. 

Demais – Segundo a pes-
quisa FLS/DHoje, os eleito-
res indecisos somam 19,9% 
e os votos Brancos ou Nulos 
ainda são 7,5%. Já 4,4% dos 
eleitores de Rio Preto disse-
ram que não votariam em 
nenhum dos dez candidatos 
que disputam a eleição para 
prefeito.

57% dizem estar 
decididos do voto

A pesquisa FLS/DHoje 
também avaliou a possível 
mudança de voto do eleitor 
até o dia da eleição, em 15 
de novembro, e descobriu que 
57,9% deles dizem já estar 
totalmente decididos com 
relação ao voto para prefeito 
de Rio Preto.

Já 28,3% afirmaram que 
ainda podem mudar o voto e 
outros 13,8% não souberam 
responder à questão.

Das 615 pessoas ouvidas 
na pesquisa, 53,5% foram 
homens e 46,5%, mulheres. 
No que diz respeito à escolari-
dade dos entrevistados 50,1% 
disseram ter o ensino médio 
(incompleto/completo), 29,4% 
ensino fundamental (incom-
pleto/completo), 17,9% tem 
ensino superior (incompleto/
completo) e 2,6% se decla-
raram analfabetos ou tiveram 
1 ano ou menos de estudos. 

Sérgio SAMPAIO

Na espontânea, 
Edinho é mais 

lembrado 
com 34,6%

Na pesquisa espontâ-
nea onde é feita apenas 
a pergunta em quem você 
votaria se a eleição foi hoje 
os números mostram uma 
pequena oscilação. Neste 
caso, Edinho Araújo apare-
ce com 34,6% e a Coronel 
Helena mantém a segunda 
posição com 8,6%.

Já o vereador Marco Rillo 
surge com 4,9%, Carlos Ar-
naldo 1,3%, Marco Casale 
e Paulo Bassan ambos com 
1,1% cada, Rogério Vinicius 
com 1%, Celi Regina 0,7%, 
Filipe Marchesoni 0,5% e 
Carlos Alexandre 0,3%.  

Ainda na pesquisa espon-
tânea, os eleitores indecisos 
ou que ainda não sabem 
em quem irão voltar somam 
45,4%. Já 0,5% dos eleito-
res citou nomes de outros 
candidatos que não concor-
rem na disputa deste ano.
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NA BR-153

PRF flagra traficante com 
300 quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu uma grande 
quantidade de maconha, na 
manhã desta quinta-feira (15), 
na BR-153. por volta das 9h20. 
Um homem de 25 anos trans-
portando 387,9 quilos da droga 
for preso. A abordagem ocorreu 
no km 73,6, entre São José do 
Rio Preto e Bady Bassitt.

Durante patrulhamento, os 
policiais avistaram um veículo 
GM Tracker, transitando no sen-
tido norte da rodovia. A equipe 
deu ordem de parada, porém 
ele desobedeceu e aumentou 
a velocidade. Iniciou-se então 
uma fuga perigosa pela rodovia, 
pois na intenção de fugir da 
prisão o homem realizou ultra-
passagens pelo acostamento, 

colocando em risco a vida de 
outros motoristas e pedestres 
que passavam pela rodovia.  

Na altura do km 73, o con-
dutor perdeu o controle do veí-
culo e colidiu contra o barranco. 
Dentro do carro os policiais 
encontraram 387,9 quilos de 
maconha, distribuídos em 408 
tijolos. O homem afirmou que 
receberia R$ 10.000,00 para 
levar a droga de Umuarama/PR 
para Franca/SP. 

Ele possui passagem crimi-
nal pelo crime de furto. A PRF 
apresentou a ocorrência na 
Delegacia de Polícia Federal de 
São José do Rio Preto, onde o 
homem foi preso em flagrante 
por tráfico de entorpecentes.

A droga, o carro e o homem 
serão apresentados à Polícia 
Federal de Rio Preto.

Tatiana PIRES

Droga foi encontrada no porta malas do veículos

Técnica cai em golpe 
do WhatsApp e 
perde R$ 1mil

Uma técnica em enferma-
gem, de 40 anos, foi vítima de 
um golpe nesta quarta-feira 
(14) e procurou a Polícia Civil 
de Rio Preto para fazer a de-
núncia.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a mulher recebeu uma men-
sagem, através do aplicativo 
whatsapp, de sua chefe soli-
citando que depositasse R$ 
1 mil “devido ter atingido seu 
limite diário”. A vítima, então, 
fez a transação bancária, de-
positando o valor numa conta 
indicada na mensagem.

Após fazer o depósito, a 
técnica em enfermagem entrou 
em contato com a chefe, por 
ligação telefônica, e foi infor-
mada que o whatsapp dela 
havia sido clonado. Ela, então, 
foi até a Caixa e foi orientada 
a registrar um boletim de ocor-
rência.

Tatiana PIRES
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EM RIO PRETO

O Tribunal do Júri começou 
a julgar nesta quinta-feira (15) 
os dois homens acusados de 
matar o advogado José Arthur 
Vanzella Seba, de Votuporan-
ga, morto em 19 de julho de 
2017 em Rio Preto. Os acusa-
dos são o empresário e sócio 
da vítima, Cláudio Yuri Baptis-
ta, e o assassino de aluguel, 
Keyssel Eduardo de Oliveira. 
A sessão teve início às 10h e 
ainda não havia terminado até 
o fechamento desta edição.

Júri de mandante e assassino 
de advogado invade à noite

O julgamento é presidido 
pela juíza titular da 5ª Vara 
Criminal da comarca, Gláucia 
Véspoli dos Santos Ramos 
Oliveira. Na acusação, está o 
promotor de Justiça José Mar-
cio Rossetto Leite. Na defesa 
dos acusados, está o advogado 
Helio Antonio da Silva, nomea-
do para defender Keyssel e os 
advogados constituídos pelo 
empresário: Mariana Pascon 
Scrivante Galli, João Ricardo 
Batista e Keily da Silva Ferreira.

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, o Júri não tem 
público, somente participam os 

jurados, advogados, familiares 
da vítima, juíza e promotor.

Cláudio é acusado de ser o 
mandante do crime e Keyssel 
de ser o autor do disparo que 
matou o advogado. Ambos 
foram denunciados pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) por 
homicídio qualificado.

Os dois foram presos um 
mês após o crime, no dia 19 
de agosto 2017. Na época, 
Cláudio contou à Polícia Civil 
que tinha ido com José Arthur 
ver um terreno, quando um 
desconhecido teria discutido 
com o advogado, sacado uma 

arma e atirado. A investigação 
demonstrou que o assassinato 
foi premeditado. O empresário 
contratou um matador de alu-
guel conhecido como “Boiadei-
ro” que efetuou cinco disparos 
contra a vítima.

A Polícia Civil descobriu que 
Claudio fez três apólices de 
seguro de vida em nome da 
vítima e ele era o beneficiário 
na morte de José Arthur. Para 
o Ministério Público, Cláudio 
contratou o assassino de alu-
guel Keyssel e pagou R$ 50 mil 
para que ele matasse o, então, 
sócio e também amigo.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

O advogado José Arthur Vanzella Seba

Arquivo PESSOAL

JOÃO DOS SANTOS, faleceu aos 
78 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Antonia Maria da Silva Santos e deixa 
os fi lhos Candelaria, Maria Virgínia e 
Aparecida Benigno. Foi sepultado no 
dia 15/10/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério municipal de Irapuã.

MARIA BENEDITO BARUSSO, 
faleceu aos 85 anos de idade. Era 
viúva do Sr. José Barusso e deixa os 
fi lhos Marco Cesar, Milton Roberto, 
Mauro Sérgio e Mário (falecido). 
Foi sepultada no dia 15/10/2020, às 
14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

NATALINO DONIZETTI MARCELI-
NO, faleceu aos 64 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Rosalina Ferreira 
dos Santos e deixa o fi lho Washingto. 
Foi sepultado no dia 15/10/2020, às 
13:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

CLOVIS AUGUSTO, faleceu aos 
62 anos de idade. Era separado da 
Sra. Valéria Cristina Souza de Paula 
e deixa os fi lhos Amanda e Thiago. 
Foi sepultado no dia 15/10/2020, às 
08:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

Site de consórcio falso faz 
motorista perder R$ 10 mil

Um motorista de 41 anos 
perdeu R$ 10 mil ao cair em 
um golpe e procurou a Polícia 
Civil para denunciar que foi ví-
tima de estelionato. O boletim 
de ocorrência foi registrado 
nesta quarta-feira (14).

À polícia o motorista con-
tou que, no dia 3 de setembro, 
acessou um site acreditando 
ser da empresa da qual ele 
possui uma carta de con-
sórcio. A vítima fez contato 
pelo site e uma pessoa, se 
passando por funcionário da 
empresa, fez contato, através 
do whatsapp, com um número 
de telefone com DDD 11.

Sem saber, a vítima passou 
a negociar com o golpista um 
lance para ser contemplado 
com sua carta de crédito do 
consórcio. Acertado o valor do 
lance, o estelionatário enviou 
um boleto no valor de R$ 6 
mil, que foi pago pelo moto-

rista no dia 10 de setembro. 
No entanto, mesmo após o 
primeiro pagamento, o golpis-
ta disse que para conseguir 
resgatar a carta de crédito, 
a vítima deveria pagar uma 
diferença de R$ 1.2 mil, que 
também pago, no dia último 
dia 8. No dia seguinte, ainda 

carta de crédito. Desconfiado, 
o motorista resolveu procurar, 
pessoalmente, um represen-
tante da empresa de consórcio, 
momento em que descobriu ter 
caído em um golpe.

O caso registrado como es-
telionato será investigado pela 
Polícia Civil.

Tatiana PIRES

não satisfeito, o estelionatário 
informou que o valor da carta 
de crédito havia sido reajusta-
do e solicitou o pagamento de 
mais R$ 2.8 mil.

O golpista continuou so-
licitando mais um depósito, 
valor não informado no registro 
policial para a liberação da 

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Cláudio LAHOS

GOLPE NA NET

Bombeiros resgatam 
corpo de homem afogado

Um homem de 43 anos 
morreu afogado em uma re-
presa de Uchoa, no bairro 
São Miguel, na tarde desta 
quarta-feira (14).

Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, mora-
dores próximos ao local viram 

que a vítima entrou na represa 
para nadar e desapareceu por 
volta das 14 horas. Os bom-
beiros foram acionados e lo-
calizaram o corpo do homem.

O corpo foi encaminhado 
para o IML (Instituto Médico 
Legal), de Rio Preto. O caso 
será investigado pela Polícia 
Civil da cidade.

Tatiana PIRES

Parceria acaba e redes sociais de 
blogueira viram caso de polícia

Estudante de 25 anos 
procurou a Polícia Civil de 
Rio Preto, nesta quarta-
-feira (14), para denunciar 
que teve seus perfis nas 
redes sociais, Instagram 
e Facebook, invadido. Ela 
afirma que teve prejuízos 
financeiros uma vez que 
perdeu seguidores.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a jovem 
é proprietária de uma em-
presa de maquiagem e o 
vínculo empregatício que 

ela tinha com o vendedor foi 
rompido. Motivo pelo qual, 
a estudante acredita que 
ele registrou um boletim de 
ocorrência contra ela.

A estudante relata que 
as redes sociais, que “ti-
nha milhões de alcance de 
pessoas”, foram excluídas 
pelo ex-parceiro de negó-
cios. A conta do Facebook, 
ela contou que conseguiu 
recuperar. Já a página do 
Instagram, fotos e vídeos do 
IGTV foram excluídos e não 
foi possível recuperar. Além 
disso, de acordo com a jo-

Tatiana PIRES

SEGUIDORES

vem, o vendedor adicionou 
fotos de mulheres seminuas 
insinuando que era a vítima 
nas imagens.

A polícia orientou a jo-

vem a apresentar imagens 
e as provas que ela tiver no 
Distrito Policial, que ficará 
responsável pela investi-
gação.

EM UCHOA

Perseguição a moto acaba 
com traficante preso

Um homem de 27 anos 
foi preso pela Polícia Militar 
na noite desta quarta-feira 
(14) por tráfico de drogas. O 
suspeito parou no semáforo 
da avenida Antônio Antunes 
Júnior, zona norte da cidade, e 
demonstrou nervosismo, o que 
motivou a abordagem.

Segundo o boletim de ocor-
rência, após a PM sinalizar a 
ordem de parada, o motociclis-
ta fingiu que iria estacionar e 
iniciou a fuga. Os policiais per-
ceberam que durante o trajeto 

ele jogou algo na rua. Ao refa-
zerem o caminho, os policiais 
encontraram uma porção de 
crack que havia sido arremes-
sada. Aos policiais alegou que 
era usuário de drogas e que 
teria comprado por R$ 120.

O suspeito só parou ao 
bater em um muro na rua 
Italina Fabrete Oger, e cair. 
Encaminhado à Central de 
Flagrantes, ele permaneceu 
preso. De acordo com o bole-
tim de ocorrência, o homem 
já tem passagem pela polícia 
por outros crimes, inclusive 
por tráfico de drogas.

Tatiana PIRES

ZONA NORTE

Cláudio LAHOS
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O movimento que acontece durante todo o mês de Outubro, 
surgiu nos Estados Unidos, em 1990 para estimular a participação 
da sociedade na prevenção contra o câncer de mama. Hoje, ele é 
celebrado em diversos países, com o objetivo de chamar a aten-
ção das mulheres para os riscos e a necessidade do diagnóstico 
precoce deste tipo de câncer, que é o segundo mais recorrente 
no mundo.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2019, 
somente no Brasil, o câncer de mama atingiu mais de 59 mil 
pessoas. A doença está entre as mais comuns entre as mulheres 
no país, podendo acometer também aos homens, porém, é raro, 
representando apenas 1% do total de casos da doença.

O câncer de mama é considerado relativamente raro antes dos 
35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressiva-
mente, especialmente após os 50 anos. O diagnóstico da doença 
em fases iniciais, na maioria dos casos, aumenta a chance de 
tratamento e cura, por isso, é necessário realizar o exame clínico 
das mamas, além da realização do autoexame periodicamente.

O câncer de mama não tem uma causa única. Diversos fatores 
estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, 
tais como: idade, fatores endócrinos/história reprodutiva, fatores 
comportamentais/ambientais e fatores genéticos/hereditários.

A idade, assim como em vários outros tipos de câncer, é um 
dos principais fatores que aumentam o risco de se desenvolver 
câncer de mama. O acúmulo de exposições ao longo da vida e as 
próprias alterações biológicas como o envelhecimento aumentam 
o risco. Mulheres mais velhas, sobretudo a partir dos 50 anos, 
são mais propensas a desenvolver a doença.

Fatores endócrinos ou relativos à história reprodutiva referem-se 
ao estímulo do hormônio estrogênio produzido pelo próprio orga-
nismo ou consumido por meio do uso continuado de substâncias 
com esse hormônio. Esses fatores incluem: história de menarca 
precoce (idade da primeira menstruação menor que 12 anos); 
menopausa tardia (após os 55 anos); primeira gravidez após os 
30 anos; nuliparidade (não ter tido filhos).

Fatores relacionados a comportamentos ou ao ambiente 
incluem ingestão de bebida alcoólica, tabagismo, sobrepeso e 
obesidade após a menopausa e exposição à radiação ionizante. 

Fatores genéticos/hereditários – Estão relacionados à presença 
de mutações em determinados genes transmitidos na família, 
especialmente BRCA1 e BRCA2. Mulheres com histórico de ca-
sos de câncer de mama em familiares consanguíneos, sobretudo 
em idade jovem; de câncer de ovário ou de câncer de mama em 
homem, podem ter predisposição genética e são consideradas de 
risco elevado para a doença.

A prevenção do câncer de mama não é totalmente possível em 
função da multiplicidade de fatores relacionados ao surgimento 
da doença e ao fato de vários deles não serem modificáveis. De 
modo geral, a prevenção baseia-se no controle dos fatores de risco 
e no estímulo aos fatores protetores, especificamente aqueles 
considerados  modificáveis.

Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade 
física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver 
câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, 
por meio da alimentação saudável e da prática regular de exercícios 
físicos, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são recomenda-
ções básicas para prevenir o câncer de mama. A amamentação 
também é considerada um fator protetor.

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em 
grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tra-
tamento e cura. É importante que as mulheres fiquem atentas a 
qualquer alteração suspeita na mama. Quando a mulher conhece 
bem suas mamas e se familiariza com o que é normal para ela, 
pode estar atenta a essas alterações e buscar o serviço de saúde 
para investigação diagnóstica.

A orientação atual é que a mulher faça a observação e a au-
topalpação das mamas sempre que se sentir confortável para tal 
(no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação 
do cotidiano). A mamografia tem a função de detectar a doença 
ainda em fase inicial para que seja possível iniciar o tratamento 
logo em seguida. Dessa forma, as chances de cura aumentam 
consideravelmente e os impactos das doenças são minimizados, 
a recomendação é que as mulheres comecem a realizar o exame 
de mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade, as 
mulheres de grupo de risco aos 35 anos e as que possuem idade 
entre 50 e 69 anos, o intervalo máximo entre os exames não 
deve exceder 2 anos.

Entre os sinais e sintomas do câncer de mama, podemos 
observar: nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor: é a principal 
manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos 
casos quando o câncer é percebido pela própria mulher; pele da 
mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja; 
alterações no bico do peito (mamilo); pequenos nódulos nas axilas 
ou no pescoço; saída de líquido anormal das mamas. Esses sinais 
e sintomas devem sempre ser investigados, porém podem estar 
relacionados a doenças benignas da mama. 

Além da prevenção da doença, outro ponto muito importante 
é a conscientização sobre os efeitos dos tratamentos oncológicos 
na fertilidade.

Assim que a doença é diagnosticada, inicia-se o tratamento 
oncológico, que normalmente ocorre através de procedimentos 
com quimioterapia e radioterapia. Entretanto, além desses trata-
mentos combaterem as células cancerígenas, eles também afetam 
diretamente as células germinativas que dão origem a óvulos e 
espermatozoides, o que pode causar a infertilidade. Dessa forma, 
no caso de pacientes em idade reprodutiva que desejam engravidar 
após a cura da doença, suas chances podem ficar comprometidas.

Diante da informação de que tem se tornado mundialmente 
cada vez mais comum à incidência desses tipos de doenças em 
mulheres que estão em idade reprodutiva, é importante alertar a 
população feminina, e ressaltar que o médico oncologista deve 
manter um estreito diálogo com suas pacientes sobre todo o pro-
cesso do tratamento, esclarecendo todos seus efeitos e indicando 
as possibilidades de preservação da fertilidade antes do início do 
tratamento.

Existem algumas maneiras para preservação desta fertilidade 
tanto para homens como mulheres pré-tratamento oncológico. A 
escolha do método mais adequado deve ser feita em conjunto 
com seu especialista, em tempo hábil, sem prejudicar a saúde 
do paciente.

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

DIA MUNDIAL

Número de curados da Covid se 
aproxima de casos confirmados

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 110 
casos de Covid-19 nesta quin-
ta-feira (15), sendo 94 por teste 
RT-PCR (infecção recente) e 16 
testes rápidos (infecção antiga). 
Com isso, o município chega 
a 24.464 casos confirmados, 
sendo 2.505 em profissionais 
da saúde. 

A cidade também registrou 
três óbitos nas últimas 24 ho-
ras, totalizando 659 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,7%. Rio Preto ainda contou 
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Reeducação alimentar 
ajuda na perda de peso

Nesta sexta-feira (16) é 
comemorado o Dia Mundial 
da Alimentação. Os temas 
abordados são diferentes a 
cada ano e a data já é re-
conhecida em mais de 150 
países. O tema deste ano é 
“Cresça, alimente, sustente 
juntos”.

A nutricionista Tainara 
Costa destaca a importância 
da alimentação saudável. 
Segundo ela, como base da 
alimentação é importante 
utilizar alimentos naturais 
como frutas, verduras, co-
mer bastante ovo, preferir 
sempre alimentos in natura 
ou minimamente processa-
dos, limitar o consumo de 
alimentos processados e 
ultra processados, utilizar 
menos sódio, menos sal, 
menos carne vermelha, evi-
tar frituras e consumir mais 
alimentos ricos em nutrien-
tes. “Devemos desembalar 
menos e descascar mais”, 
afirma.

Quando hábitos alimen-
tares ruins são praticados 
por um longo período, do-
enças crônicas podem ser 
desencadeadas.

Tainara alerta que o há-
bito de consumir produtos 
processados rico em sódio 
e sal pode levar a uma 
hipertensão, o consumo 
exagerado de carboidratos 
simples, açucares, doces 
podem levar a diabetes, 
assim como a obesidade 
tem como uma das causas 
o excesso de alimentos ina-
dequados.

De acordo com a nutri-
cionista, a fome oculta é a 

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Sandro Benitez que já perdeu 40 quilos com a reeducação alimentar
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Postos de Saúde abrem sábado só para vacinação
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto imunizou apenas 10% 
das crianças de 1 a 5 anos que 
devem tomar a vacina da po-
liomelite este ano. De 19.149 
doses, em nove dias de campa-
nha até esta quarta-feira (14) 
apenas 1.906 vacinas foram 
aplicadas.

Com o índice baixo, será 
realizado o Dia D neste sábado 
(17), com os postos de saúde 
atendendo das 8h às 17h ex-
clusivamente para vacinação.

As crianças de um ano 
são as que possuem o maior 
percentual de cobertura com 
11,44% e 625 doses aplicadas. 
Já as de três anos possuem 
o menor índice, com 8% de 
cobertura e 366 crianças imu-
nizadas.

“Neste ponto da campanha 
nós já deveríamos estar com 
pelo menos 50% de cobertura, 
mas por conta da pandemia 
está sendo mais difícil. Esta-
mos entrando em contato com 
as escolas para nos ajudem 
informando os pais sobre a 
importância dessa vacinação”, 

afirmou a gerente de imuniza-
ção, Michela Barcelos.

Ainda de acordo com a ge-
rente, a Saúde deverá fazer 
ações pontuais no dia 24 de 
outubro, em áreas mais afasta-
das do município. “O Brasil não 
registra um caso de poliomielite 
desde 1989, mas essa baixa 
cobertura preocupa a todos, 
pois corremos o risco de doença 
voltar. Existem outros problemas 
além da Covid-19”, comentou.

Ao todo são 29 postos de 
saúde funcionando de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h30, 
sendo 22 UBS (Unidades Bási-
cas de Saúde), UBSF (Unidades 
Básicas de Saúde da Família) e 
sete escolas. Para ser vacinado, 
basta apresentar documento 
de identidade e carteirinha de 
vacinação. Os locais das salas 
de vacinas podem ser consulta-
dos por este link: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

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

era de vacinar até 148 mil 
pessoas, mas a cobertura está 
em 8,6%.

Segunda Michela, a vacina 
deverá ser oferecida aos pais 
das crianças que levarem seus 
filhos no Dia D contra a polio-
mielite, mas não está prevista 
nenhuma ação exclusiva para 
a campanha contra o sarampo.

Vinicius LIMA

colocar as vacinas em dia.

Sarampo - A campanha de 
vacinação contra o sarampo, 
prorrogada até o dia 31 de 
outubro, segue com o índice de 
cobertura baixo em Rio Preto. 
Até o dia 14 de outubro foram 
11.266 pessoas imunizadas 
entre 30 e 49 anos. A previsão 

ingestão exagerada alimen-
tos que não são provenientes 
de nutrientes. “Come-se mui-
to fast-food, alimentos que 
não nutrem o organismo’,  
completa.

Comer regularmente é 
algo fundamental, ao comer 
fora é recomendado locais 
que façam a comida na hora.

O rio-pretense Sandro 
Benitez, pesava 200 quilos 
e há 4 meses começou sua 
reeducação alimentar. “Antes 
eu era viciado em refrige-
rante, tomava 6 litros por 
dia, muita massa, lanches,” 
afirma. Hoje ele está com 

160 quilos,  e agora tem 
uma alimentação saudável, 
come mais alimentos ricos 
em nutrientes, ovos, saladas. 
“Aprendi a comer correto hoje 
tenho nova vida”, conta.

Pedro Henrique Loureiro 
é vegano e tem uma alimen-
tação baseada apenas em 
legumes, verduras e frutas. 
Segundo ele tem preferência 
por alimentos orgânicos, mas 
nem sempre os consume, 
isso porque possuem o custo 
mais elevado que os demais.

“Muitos alimentos indus-
trializados não são tão bons, 
por isso prefiro os mais na-

turais,” afirma.
Uma pesquisa realizada 

no ano passado, pela Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) 
mostra que 80% dos brasi-
leiros buscam alimentação 
saudável. Oito em cada dez 
brasileiros afirmam que se 
esforçam para ter uma ali-
mentação saudável e 71% 
dos entrevistados apontam 
que preferem produtos mais 
saudáveis, mesmo que te-
nham que pagar caro por 
eles. O mesmo percentual 
(71%) admite estar satisfeito 
com a própria alimentação.

com 173 pacientes recupe-
rados, chegando a marca de 
22.295 curados. O coeficiente 
de incidência é de 5.310 casos 
para cada 100 mil habitantes. 
O município já teve 97.440 
pacientes atendidos com estado 
gripal e realizou 86.702 testes.

O número de paciente inter-
nados por síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) sofreu uma 
redução, de 344 internações 
na quarta-feira (14) para 311 
nesta quinta-feira (15). Destes, 
109 estão em UTI e 202 na 
enfermaria.

O OUTUBRO ROSA 

Postos abrem este sábado exclusivamente para vacinação

Divulgação
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JINGLE BELLS III 

Serão colocadas árvores de Natal em 12 rotatórias, além das 
principais avenidas, do residencial Palestra e do Complexo 
Yolanda Bassitt, da árvore da Praça Rui Barbosa, da Praça Dom 
José Marcondes, do meio da Represa (em frente ao Teatro Paulo 
Moura), da Ponte Estaiada e do Palácio das Águas.

ANIVERSÁRIOS 

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DO FINDE: 16, sexta-feira: 
Dia da Ciência  e Tecnologia, Dia Mundial da Alimentação, Dia de 
Santa Edwiges, Dia de Santa Tereza,nasceu Ulisses Guimarães, 
Cleusa Maria Graciani, bel. Rubens Cardoso Machado Júnior, Luiz 
Carlos Brandolezi, Mauro Carlos Cherubini Prates, Miguel Chalela, 
Nelson Petean Júnior, Fernanda Montenegro, Leila Pinheiro, 
Agnaldo Timóteo, Falcão, Tim Robbins, Renata Ceribelli. 17, 
sábado: Dia da Industria Aeronáutica Brasileira, nasceu no Rio, 
em 1847 e morreu no Rio em 1935 aos 88 anos, a compositora, 
instrumentista e chorona Chiquinha Gonzaga,autora da primeira 
marchinha carnavalesca (Ô Abre Alas), Walda Grisi Menezes, 
Eduardo Saad Gattaz, Mané Coelho, Maria Escobar Bergemamn, 
Paty Lobanco, Nuno Leal Maia. 18, domingo: Dia do Médico, 
Dia do Estivador, Dia do Pintor, Dia   do Controlador de Vôo, 
Flávio Augusto Teixeira, Jair Augusto Delboni, Márcio Luiz Paraboli 
Silva, Marta Maria Pereira Younes, Regina Lobanco Cavalini, Carol 
Gottardi. 19, segunda-feira: nasceu no Rio em 1913, Vinícius 
de Moraes, poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e 
compositor brasileiro,que morreu no Rio aos 67 anos em 1980. 
Parceiro de Tom Jovim em várias músicas (Garota de Ipanema); 
Beny Verdi Haddad, Milton Yochiharu Kakudate, Rogério Villanova 
Sorroche, Paulo César Pereira, Glória Menezes, Glorinha Kalil, 
Maria Zilda. 20, terça-feira: Rosane Collor, Ruben Videla, 
Fernando Nestor Facio Jr, Cacaio Arroyo Barbosa, Percy Putz, 
Roberto Tajara da Silva, Luciana Volpon Soares Souza, Antonio 
Carlos Furlaneto. 21, quarta-feira: Marta Lúcia Raduan Dias, 
Cacá Bonfá, Carlos Henrique Conte, Marcos Machado, Hillary 
Clinton, Lílian Witte Fibe, Mariza Orth, Milton Nascimento.22,  
quinta-feira: Celso Matheus, Evandro Ennes de Lima Júnior, Lígia 
Beatriz Cherubini de Lima, Maria Ignez Escobar Verdi, Fausto 
Gomes Filho, Juca Chaves, Regina Damiano, Rolando Boldrin, 
Rafael Antonio Barbosa Delsin.

NOVA CHURRASCARIA 

Os filhos do presidente do Sindicato do Comércio Varejista, 
Ricardo Arroyo, estão com tudo pronto para a inauguração na 
próxima segunda-feira, dia 19, de sua churrascaria na Avenida 
Belvedere, no Jardim Athenas, em frente ao Condomínio Villagio 
Dahma I, nas imediações do bairro São Deocleciano. Leandro 
Arroyo, sua mulher, Giceli, seu irmão Leonardo e seu cunhado 
Paulo De Prá, prometem uma casa de primeira qualidade, com 78 
lugares, pontuando entre a comida casual e a alta gastronomia. 
A casa chama-se Picanha Belvedere. O São Deocleciano, vocês 
sabem, está se transformando na nossa Vila Madalena, pela 
concentração de bares e restaurantes, surgindo como destino 
gastronômico alternativo  dos rio-pretenses.

PRESENÇA 

O médico Paulo Bassan e 
o advogado Marcelo Zola, 
respectivamente candidatos a 
prefeito e vice-prefeito de Rio 
Preto, recebem a deputada 
Carla Zambelli nas próximas 
terça, quarta e quinta-feira. 
A parlamentar vem ajudar a 
turbinar suas candidaturas. Na 
terça-feira Marcelo Zola recebe 
a deputada Carla para um jantar 
em sua residência.

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

JINGLE BELLS I 

No fim de semana após o feriado de finados, a Prefeitura Municipal 
deverá iniciar a instalação da decoração natalina da cidade. Mas 
o Calçadão que estará com o novo make-up e principalmente 
naquela área. Embora sejam esperados ornamentos que chamem 
a atenção da população da cidade e região, para dar à área um 
aspecto de vitrine do comércio de Rio Preto, não será um trabalho 
exuberante. 

JINGLE BELLS II 

A Prefeitura deverá plantar as 124 árvores que estão previstas 
para a área recém-restaurada, além dos bancos. Os comerciantes 
acham de tudo deve ser feito pelo Poder Público e não botam a 
mão no bolso para ajudar a enriquecer a ornamentação. A Acirp, 
por sua vez, vai colaborar com intervenções musicais de uma 
bandinha do Papai Noel e outros espetáculos alusivos à data.

ARTES PLÁSTICAS

A artista Héstia Tenfuss, em 
parceria com o Núcleo de 
Economia Criativa da Acirp está 
em cartaz no Riopreto Shopping 
desde terça-feira, com a 
exposição “Dance Comigo”, 
com a visitação gratuita até 
o dia 26 de outubro.São 20 
painéis inéditos usando o estilo 
abstrato contemporâneo e a 
técnica mista. 

CHURRASCÃO DELIVERY

O chef Casinha, a pedido do padre Silvio, rege amanhã, o 
Churrascão do Menino, evento destinado a angariar fundos para 
os programas sociais da paróquia. O ticket custa R$ 50 e dá 
direito a 4 espetos, arroz, feijão tropeiro, vinagrete e mandioca 
e serve duas pessoas. A retirada do kit será das 11h30 às 14 
horas, no salão paroquial da Igreja Menino Jesus de Praga.

A-6

JINGLE BELLS IV 

Para evitar aglomeração no ponto final de seu percurso, no 
Complexo da Swift, por causa do coronavirus, este ano, o 
tremzinho do Papai Noel não sairá pelas avenidas. E após o dia 
20, depois do pregão eletrônico, a Prefeitura deverá revelar duas 
novidades que pretende incluir em sua ornamentação natalina, 
que até agora estão sendo guardadas como surpresa.

ANIVERSÁRIO

Beny Verdi Haddad comemora 
segunda-feira, seu aniversário 
em seu elegante apartamento 
na Riviera de São Lourenço, 
para onde segue amanhã. 
Cercada apenas pelos filhos, 
nora, netos e bisnetos. De lá 
retorna a São Paulo dia 25 
para comemorar dia 31, o 
aniversário dos netos Cesar 
e Stella. Depois vem para Rio 
Preto, onde permanece até o 
Natal. 

No destaque, o jovem empreendedor Diogo Sampaio,
 fundador da Interstatus, empresa de estratégias de 
marketing digital. Trocando em miúdos, a Interstatus 
oferece soluções para problemas através de recursos 

digitais.

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

A empresária Rose Guarnie-
ri, dona da Trimach, trocou 
de idade segunda-feira, dia 
12, data consagrada a N.S. 
Aparecida. E ganhou jantar 
surpresa na quarta-feira, 
organizada pelo arquiteto 

Manoel Jorge de Medeiros, 
no Cantinella, para apenas 
cinco pessoas, como man-
da o figurino da pandemia. 
À mesa, Evanilda Amaral, 

Paulo Silva e este colunista.

SOL&MAR

O empresário Alan Queiroz e 
a mulher, Daniela, levaram 
os f i lhos Arthur e Beatriz, 
para passarem o fe r iado 
prolongado do Dia da Criança 
em Camboriu e nas praias do 
entorno e retornam depois de 
amanhã. Em Santa Catarina, 
estão hospedados na Pousada 
Verdes Mares, dos rio-pretenses 
Alessandra e Nelsa Salomão. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO-
GICOS LTDA
EMPENHO 18136/20
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: DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS 
HOSPIT EIRELI ME
EMPENHO 18165/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIA LTDA
EMPENHO 14783/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, pertencente à 
empresa em epígrafe. DECIDO: Com fundamento no art. 87, 
I, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por 
se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como o disposto no 
orçamento encaminhado à empresa, aplico-lhe ao descum-
primento contratual, MULTA de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 17694/20
CONTRATADA: E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 17383/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 16336/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO-
GICOS LTDA
EMPENHO 16564/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2020
ATA Nº 0781/20
CONTRATADA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners para im-
pressoras - Valores Unitários – Item 02 – R$27,00; Item 13 
– R$30,00; Item 16 – R$35,00; Item 17 – R$35,00; Item 18 

– R$64,00; Item 19 – R$80,00; Item 20 – R$45,00; Item 22 
– R$42,00; Item 25 – R$110,00 - SMF – Angelo Bevilacqua 
Neto - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2020
ATA Nº 0782/20
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVI-
ÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners para im-
pressoras - Valores Unitários – Item 21 – R$14,89; Item 23 
– R$24,39; Item 24 – R$39,99 - SMF – Angelo Bevilacqua 
Neto - Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 17666/2020
CONTRATO Nº: DPL/0067/20
CONTRATADA: ASPERJET SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 
LTDA ME.
OBJETO: Prestação de serviços para implementação de 
sistema de irrigação – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Prazo de vigência: 135 dias. Valor Total: R$41.501,09.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO E TER-
MO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 342/2020 – Processo 
12.894/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS 
DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública realizada on line, 
iniciada no dia 24/09/2020, sendo declarada vencedora do 
item 01 a empresa LUIS A. BOVOLON FILHO & CIA LTDA 
-ME. Houve manifestação de intenção de recurso pela em-
presa  EUROMÉDICA COM. E MANUATENÇÃO EM EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI .  Houve 
apresentação das razões recursais e das contrarrazões. O 
processo foi encaminhado ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal 
de Saúde que ratifi cou a decisão da pregoeira, mantendo a 
decisão prolatada na sessão de processamento do pregão. 
Adriana Tápparo – Pregoeira. 
HOMOLOGAÇÃO: Adjudico o objeto à empresa declarada 
vencedora e Homologo este procedimento licitatório por não 
vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. Borim - Secre-
tário Municipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se a dispo-
sição dos interessados no Portal de Compras e nos autos do 
processo.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu obje-
to a favor do vencedor: Comercial Pradela Ltda. Sueli Petro-
nília Amâncio Costa -  Secretária Municipal de Educação
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 011/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu obje-
to a favor do vencedor: Comercial Pradela Ltda. Sueli Petro-
nília Amâncio Costa -  Secretária Municipal de Educação
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 023/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: KM & M Engenharia Projeto e 
Construção Ltda ME. Sueli Petronília Amâncio Costa -  Se-
cretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 357/2020 – Processo n.º 
13047/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de tratamento de água e manutenção da fonte interativa da 
Cidade das Crianças, com fornecimento de materiais e equi-
pamentos necessários pelo período de 12 meses. Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada 

on-line com início dia 02/10/2020, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora: JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA 
(item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Cléa M. M. Bernardelli - Se-
cretária Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 333/2020 – Processo n.º 
12854/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de medicamen-
tos para atender as ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
16/09/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declara-
das vencedoras: CM HOSPITALAR S A itens 6 e 7; ESPIRI-
TO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI item 2; PORTAL LTDA item 5. Os itens 1 e 
3 foram desertos. 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 - 
Secretário Municipal de saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 347/2020 – Processo n.º 
12963/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferragens , 
esquadrias metálicas e outros para atendimento as neces-
sidades da equipe de manutenção. Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 06/10/2020, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: JLP CONSTRUTORA E COMÉRCIO 
LTDA item 4. Os itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 e 19 foram fracassados. Não houve mani-
festação 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. – Cléa M. M. Bernardelli - Se-
cretária Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 365/2020 – Processo n.º 
13135/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
limpeza e higiene para atender a demanda dos diversos nú-
cleos esportivos. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 02/10/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedo-
ras: AARON COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI itens 1 e 
2; CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE itens 4 e 7; ERICA 
APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI itens 3 e 6. Os itens 5 
e 8 foram fracassados. 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. – Cléa M. M. Bernardelli - Se-
cretária Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 212/2020 – Processo n.º 
11944/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de salva vidas em atendimento aos Centros esportivos de 
Eng Schmitt, Eldorado, Pinheirinho e Natalone. Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 09/07/2020, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora: JANAINA FERNANDES CA-
ZONATTO MORALES ME item 1. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso Fernan-
des - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Cléa M. M. Bernardelli - Se-
cretária Municipal de Esportes e Lazer.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 354/2020 – PROCESSO Nº 13.029/2020 
Objeto: aquisição de rádio transmissor portátil para a Guarda 
Civil Municipal. Secretaria Municipal de Trânsito, transportes 
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e Segurança. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 19/10/2020 às 09:30hs 
para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes  – Pregoeira.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 384/2020 – PROCESSO Nº 13.224/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de bombas de 
seringa para o combate ao Covid 19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 19/10/2020 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fer-
nandes  – Pregoeira.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 386/2020 – Processo n.º 
13.228/2020
Objeto: aquisição de veículo para atender a rede de serviços 
do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS e Atenção 
Integral à Primeira Infância. Secretaria Municipal de Assis-
tência Social.
O pregão em epígrafe foi declarado FRACASSADO em 
razão do valor fi nal alcançado no item ter fi cado acima da 
estimativa do Edital, não representando vantagem a aquisi-
ção para a administração. Celia Candida Faria – Pregoeira 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 417/2020, PROCESSO 13450/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender Ações Judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/10/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 416/2020, PROCESSO 13.449/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender Ações Judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/11/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 405/2020, PROCESSO 13.411/2020, objetivando a 
aquisição de veículo para compor a frota do SAMU. Se-
cretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 29/10/2020, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 392/2020, PROCESSO 13.262/2020, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de mobiliário para 
atendimento das unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 29/10/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020
 A EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO torna público que a Concorrên-
cia Pública supracitada, cujo objeto é a permissão de uso da 
Área medindo 16.500m², (dezesseis mil e quinhentos metros 
quadrados) aproximadamente, localizada embaixo do Com-
plexo de Viadutos Jordão Reis “Pedra”, excetuando-se as 
área denominadas lote 1 e lote 2 e painéis de exposição do 
tipo “ Backlight” denominados painel 1 e painel 2 devidamen-
te demarcados no local, que permanecerão sob a adminis-
tração da Emurb, para realização de exposição, compra e 
venda de automóveis, camionetas, motocicletas e motone-
tas e demais veículos automotores novos e usados, bem 
como para executar atividades de publicidade e propaganda 
no local, podendo a área ser utilizada para outros fi ns, de 
acordo com autorização expressa da Permitente, foi decla-
rada DESERTA pela Comissão de Licitações em razão de 
nenhum interessado ter apresentado proposta, encerrando a 
presente Concorrência Pública. Mais informações através do 
telefone (17) 3202-1410.

São José do Rio Preto, 15 de Outubro de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

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

PORTARIA N.º 34.527 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020
DESIGNA, o(a) servidor(a) WILLIAN MEQUE para res-
ponder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, enquanto durar o período de 
licença prêmio da titular da pasta, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, a partir de 14/10/2020, e de 
19/10/2020.
PORTARIA N.º 34.528 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020
DESIGNA, MARINHO MARTINS ALVES para substituir o(a) 
servidor(a) JOSE CARLOS FLORIANO ocupante do cargo 
em comissão – CORREGEDOR – CD. 101.3, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, a partir de 13/10/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.655
DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a notifi cação eletrônica dos atos administrati-
vos e regulamenta o disposto no artigo 130 da Lei Orgânica 
do Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei regulamenta a Notifi cação por meio eletrôni-
co no âmbito da Administração direta e indireta do Município 
e dá outras providências.
Art. 2º Far-se-á a notifi cação:
I – De forma eletrônica, nos termos desta Lei;
II – Pela via postal, mediante carta enviada ao endereço da 
parte ou de seu representante, legal ou constituído;
III – Pessoalmente;
IV – Por edital, integral ou resumido, publicado no Diário 
Ofi cial do Município;
V – Por contato por meio de telefone.
§ 1º A notifi cação será preferencialmente de forma eletrônica 
com a disponibilização do documento, nato-digital ou digitali-
zado, em suporte digital.
§ 2º Entre os atos administrativos de que trata esta Lei estão 
compreendidos, entre outros: 
I – Os Lançamentos Tributários;
II – As Imposições de Multas;
III – As Decisões Administrativas;
IV – As Certidões.
Art. 3º A Administração poderá notifi car aos administrados 
dos seus atos pelo envio de mensagens, por meio de:
I – Correio eletrônico (e-mail);
II – Sistemas de Mensagens Instantâneas adotados pelo 
Município com identifi cação ofi cial; 
III – Portal eletrônico ofi cial ou aplicativo com acesso por 
meio autenticação de usuário e senha ou com o uso de certi-
fi cado digital.
§ 1º A Administração poderá utilizar de um ou mais dos 
meios dispostos nos incisos deste artigo, de forma concomi-
tante ou sucessivamente, para notifi car o administrado.
§ 2º A mensagem de que trata o caput deste artigo poderá 
conter em anexo documentos em suporte digital ou indicar o 
caminho de acesso desses no Portal do Município na rede 
mundial de computadores.
§3º O administrado que realizar a solicitação por intermédio 
de qualquer canal eletrônico aceito pelo Município poderá 
ser comunicado dos atos administrativos pelo mesmo canal 
utilizado ou outro constante do artigo 3º desta Lei. 
Art. 4º A notifi cação considerar-se-á recebida e o adminis-
trado ciente, quando o recebimento da mensagem ou do 
documento forem confi rmados pelo destinatário ou de forma 
automática por sinal, mensagem ou registro do sistema.
§ 1º O servidor responsável pela notifi cação registrará a 
data da ciência para que produza os efeitos legais e, se for o 
caso, certifi cará o ocorrido, preferencialmente com cópia do 
comprovante de recebimento.
§ 2º Caso não seja confi rmado o recebimento da comunica-
ção eletrônica nos termos do caput deste artigo até o primei-
ro dia útil subsequente ao do envio, a Administração poderá 
comunicar o administrado por meio de edital ou outro meio 
de que trata esta Lei.
§ 3º A Administração poderá optar por notifi car pessoalmen-
te, entre outras situações, quando o Ato for praticado na 
presença do administrado ou este comparecer na repartição 
para tomar conhecimento do ato.

Art. 5º É dever do administrado manter atualizados os seus 
dados cadastrais de endereços eletrônicos (e-mail), de con-
tatos de mensagens instantâneas por aplicativos, de telefo-
nes, de endereço de correspondência e de residência.
Parágrafo único. Será válida a notifi cação enviada e rece-
bida nos endereços eletrônicos e de domicílio ou contatos 
constantes do cadastro municipal, ainda que estejam desatu-
alizados ou sejam recebidos por representante ou preposto 
do destinatário.
Art. 6º Quando, pela natureza do ato, for possível, a Adminis-
tração poderá notifi car o Administrado por telefone, devendo 
ser certifi cado pelo servidor.
Art. 7º Presume-se ciente o administrado cinco dias corridos 
após a publicação do Edital no Diário Ofi cial do Município.
Art. 8º Existindo mais de uma ciência válida, considerar-se-á, 
para os efeitos legais, a data referente à notifi cação mais 
recente.
Art. 9º Será considerado tempestivo o ato praticado entre a 
lavratura do ato administrativo e o termo inicial do prazo. 
Art. 10 Fica revogado o §6º do artigo 9º da Lei 8.973/03.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de outu-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.656
DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

Altera a Lei nº 13.611, de 19 de agosto de 2020, que dispõe 
sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso VIII, do artigo 3º, da Lei nº 13.611, de 19 de 
agosto de 2020, passa a vigorar alterado com a seguinte 
redação:
“Art. 3º (...)
(...)
VIII – receitas provenientes do preço público cobrado a título 
de permissão de uso do Shopping Dr. Waldemar Alves dos 
Santos (Azul);” (NR)
Art. 2 O inciso II do parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 
13.611, de 19 de agosto de 2020, passa a vigorar alterado 
com a seguinte redação:
“Art. 5º (...)

Parágrafo único. (...)
II – contratação de projetos e investimentos em infraestrutu-
ra, melhorias, reformas, adaptações, ampliações e constru-
ção de novas edifi cações no Shopping Antônio Figueiredo de 
Oliveira, denominado Shopping HB, Shopping Dr. Waldemar 
Alves dos Santos (Azul), Quiosques da Represa Municipal, 
Áreas do Lago 1, 2 e 3 da Represa Municipal, Mercado 
Municipal, Área Central, denominada “área do calçadão”, e 
demais áreas cuja  responsabilidade de gestão venha a ser 
da  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios do Turismo;” (NR)
Art. 3 O artigo 7º da Lei nº 13.611, de 19 de agosto de 2020, 
passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adi-
cional especial no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), con-
forme artigo 42 da Lei Federal n° 4.320/64, cujas despesas 
terão as seguintes classifi cações funcionais programáticas:
Órgão 14- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Negócios de Turismo
Unidade: 001 - Desenvolvimento Econômico
Função 23 – Comercio e Serviço
Sub função 122: Administração Geral
Programa 0016: Desenvolvimento Econômico e Promoção 
do Turismo
C R E D I T A R$ 10,00 (dez reais)
14.001.23.122.0016.2.001.3390.30.03 – Material de consu-
mo
C R E D I T A R$ 10,00 (dez reais)
14.001.23.122.0016.2.001.3390.36.03 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
C R E D I T A R$ 10,00 (dez reais)
14.001.23.122.0016.2.001.3390.39.03 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
C R E D I T A R$ 10,00 (dez reais)
14.001.23.122.0016.2.001.4490.52.03 – Equipamentos e 
material permanente
C R E D I T A R$ 10,00 (dez reais)
14.001.23.122.0016.2.001.4490.51.03 – Obras e instala-
ções” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de outu-
bro de 2020.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.711
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de 
novembro de 2019;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 749.313,00 
(setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e treze reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 587 R$ 749.313,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.07 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 121 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 345.000,00 
(trezentos e quarenta e cinco mil reais), para reforço de dota-
ção orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 565 R$ 160.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1003.4490.51.03 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 477 R$ 40.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 480 R$ 10.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.1012.4490.51.01 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 56 R$ 20.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 176 R$ 115.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 219 R$ 160.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1008.4490.51.03 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 523 R$ 40.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2033.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 448 R$ 10.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
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IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 240 R$ 20.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2006.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 182 R$ 115.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
05.001.28.843.0000.0004.4690.71.01 – Principal da dívida 
contratual resgatado
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.712
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020.

Nomeia a Comissão Organizadora da II Conferência Munici-
pal de Cultura, e dá outras providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 
64, Inciso VI, e
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Organi-
zadora da II Conferência Municipal de Cultura de São José 
do Rio Preto, a ser realizada nos dias 17 e 18 de outubro 
de 2020, das 14h às 18h, pela Plataforma Zoom, de acordo 
com o conteúdo do Decreto 18.703, de 02 de outubro de 
2020, os seguintes membros: 
I - Poder Executivo:
a) Valdeci Pedro Ganga – Presidente da Conferência 
b) Fábio Domingues do Amaral 
c) Jorge Luis Vermelho Moro 
d) Josy Mariano de Sá 
e) Talita Fabiano Carvalho 
II - Sociedade civil: 
a) Alexandre Melinsky 
b) Daniela Alves da Silva 
c) Elis Angelotte 
d) Fagner Luis Rodrigues Oliveira 
e) Roberta dos Santos Cunha 
Parágrafo único. A Comissão Organizadora da II Conferência 
Municipal de Cultura será responsável pelo planejamento, 
execução, aprovação do Regimento da Conferência, bem 
como pelo registro dos atos constantes da referida Confe-
rência.
Art. 2º Os representantes da sociedade civil na Comissão 
Organizadora da II Conferência Municipal de Cultura desem-
penharão suas funções de forma voluntária, não havendo 
remuneração para a referida representação. 
Art. 3º Os casos omissos poderão ser sanados por meios de 
resoluções publicadas pela Secretaria Municipal de Cultura. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
PEDRO GANGA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
48/2020 – PROCESSO SICOM 3276/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviço de vigilância/segurança armada, desarmada, 
motorizada, nas unidades do SeMAE, por um período de 12 
(doze) meses.
Fica designado o dia 19.10.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 15.10.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 066 - de 15.10.2020
RESOLVE: ARTIGO 1º - Fica instituída a Comissão Técnica, 
que avaliará, julgará, classifi cará as propostas técnicas e de 
preço, bem como o julgamento da documentação de qualifi -
cação técnica dos documentos de habilitação para contrata-
ção de empresa especializada na Elaboração do Anteprojeto 
e Projeto Executivo da Recuperação Estrutural e Hidráulica 
do Reator UASB 1 e Projeto Básico dos Reatores UASB 2 
e 3. ARTIGO 2º - Ficam nomeados os servidores MURILO 
ALESSANDRO SCADELAI - CREA/SP 5060591900; LETI-
CIA DESIDERIO RUIZ – CREA/SP 5069579568, e indicado 
pela Associação dos Engenheiros de São José do Rio Preto, 
RUI CARLOS GIORGI – CREA/SP 0600525550.
ARTIGO 3º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. NICANOR BATISTA 
JUNIOR Superintendente

S. J. Rio Preto 15.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS A TÍ-
TULO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O LAR SÃO 
VICENTE DE PAULO.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS CONS-
TITUÍDO DE  03 ESCADAS DE ALUMÍNIO (PATRIMÔNIOS: 
251101, 251102 E 251103); 02 GAVETEIROS VOLANTES 
(PATRIMÔNIOS: 251104 E 251105); 01 SUPORTE DE TV 
(PATRIMÔNIOS: 250749); 01 CÂMERA FILMADORA (PA-
TRIMÔNIO: 251310), PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDA-
DA A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU 
NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB 
PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: VÁLIDO PELO PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 14/2017, FIRMADO ENTRE AS PAR-
TES, INCLUINDO EVENTUAIS PRORROGAÇÕES.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA: 14 DE OUTUBRO DE 2020.   

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria Luiza Funes Navarro da Cruz -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de IPTU Revisado Judi-
cialmente (div 034), exercícios de 1999 a 2020, vencimento 
em 30/09/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 08/10/2020.

São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Onofre Francisco da Silva Filho -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Multa sobre Propriedade 
Urbana (div 017), vencimento em 04/04/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 08/10/2020.

São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018 

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

Processo Administrativo: 26/2018. 
Modalidade: Cotação de Preços nº 22/2018. 

Objeto: Fornecimento de combustíveis líquidos para suprimento de veículo do 
Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto. 

Fornecedor: Auto Posto Itamarati Liberty Ltda. 
Documento (CNPJ): 08.942.538/0001-27. 

Valor Global Estimado: R$ 4.426,56 (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis 
centavos). 

Vigência: 12 meses, de 18/10/2020 até 17/10/2021. 
Data de Assinatura: 15/10/2020. 
*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da RIOPRETOPREV. 
 

 

 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2020 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV 
Processo Administrativo: 1506.01.368/2020.46. 
Modalidade: Inexigibilidade nº 01/2020. 

Objeto: Contratação de empresa para prestação Serviços de Postagem e 
Comunicação em geral. 

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT-CORREIOS). 
Documento (CNPJ): 34.028.316/7101-51. 
Valor estimado: R$ 7.760,16 (sete mil, setecentos e sessenta reais e dezesseis centavos). 
Vigência: 12 meses, a partir de 09/10/2020. 
Assinatura: 09/10/2020. 

 
 
  

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 Elinton de Souza 2020236953 DEFERIDO
2 Fabiola Cavalcante Forni 2020226399 DEFERIDO
3 Leonardo Cirqueira de Oliveira 2020210476 apenso  2020223099 DEFERIDO
4 Maira Cristina Pinheiro 2020229493 DEFERIDO

São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 027/2020

PEDRO FACURI JUNIOR
Diretor da DAFT

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000174695 01288/10 3M DO BRASIL LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000166604 01325/20 CASA DE REPOUSO JARDIM DO LIRIO SAO JOSE DO RIO PRETO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000141473 01263/04 CLINICA MULTIMAGEM EIRELI EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000158320 00865/15 CLINICA MULTIMAGEM EIRELI EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000219195 01267/16 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000217486 01267/16 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000022432 01267/16 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000022448 01267/16 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade Técnica 

2018000219182 01310/18 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000217482 01310/18 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000022425 01310/18 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000022440 01310/18 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade Técnica 

020000053413 00415/19 CRIVA CENTRO REGIONAL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 
VASCULAR LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053440 00416/19 CRIVA CENTRO REGIONAL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 
VASCULAR LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053461 00418/19 CRIVA CENTRO REGIONAL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 
VASCULAR LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053470 00420/19 CRIVA CENTRO REGIONAL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 
VASCULAR LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000162506 00461/98 DROGARIA CRUZEIRO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
 

 

Funcionamento 

2020000214187 02238/17 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000228321 02238/17 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade 

2020000075482 00991/10 J H C DROGARIAS EIRELI EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000161962 00991/10 J H C DROGARIAS EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000162957 00991/10 J H C DROGARIAS EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade Técnica 

2020000162632 02430/18 KAREN CRISTINA OMEKITA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020976 02542/17 MARCIA REGINA MAGAGNATO ME Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000020982 02542/17 MARCIA REGINA MAGAGNATO ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade Técnica 

2020000020984 02542/17 MARCIA REGINA MAGAGNATO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000163115 00892/13 MENDES E RIMOLI DROGARIA LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000182197 01547/20 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000019636 01115/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade 

2020000019648 01115/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019686 00370/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019787 01091/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019899 00565/19 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000019977 01134/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020057 00045/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020070 01119/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
 

 

Funcionamento 

2020000020114 01122/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020187 00803/15 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020199 01130/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020223 01162/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020225 01147/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020276 01169/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000029938 00655/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000155773 00658/18 SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000155910 01042/11 SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000160329 00641/10 SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000160357 01041/11 SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000160365 01095/11 SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000160372 01040/11 SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000072906 00529/15 CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000072927 01060/10 CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000072916 01713/15 CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000217492 01267/16 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade Técnica  

 

2019000217504 01310/18 CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade Técnica 

2019000401178 02428/19 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000401185 02429/19 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000173561 01058/19 DIGITAL VET RADIODIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA EPP Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000165305 01318/20 DROGARIA ZAP LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000082967 00617/13 HABITARE CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade Técnica 

2020000082975 00617/13 HABITARE CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000415085 01163/18 RADIODIAGNOSTICO SJRP LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000015153 00016/19 RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA 
PARA IDOSOS LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000015190 00016/19 RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA 
PARA IDOSOS LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade Técnica 

 
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADRIANO VEICULOS RIO PRETO EIRELI EPP 02060/20 AIF-S-D 000153 
AM LOURENÇÃO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 02066/20 AIF-S-D 000163 
BAR DO BARBA RIO PRETO LTDA 02069/20 AIF-S-V 000067 
BAR MENDONÇA FERNANDES E FERNANDES LTDA ME 02064/20 AIF-S-D 000162 
BDN ACADEMIA DE GINASTICA 02075/20 AIF-A-N 000274 
BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 02074/20 AIF-P-F 000095 
BRUNO GOMES BAR ME 02065/20 AIF-S-D 000164 
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA 02049/20 AIF-S-D 000159 
CAMILA CATHLEEN ZANQUINI ALMEIDA 36598206871 02067/20 AIF-P-H 000078 
DANIELLE MARTINS MACHADO E CIA LTDA ME 02051/20 AIF-S-D 000157 
ELENITA DE SOUZA 10281098816 02053/20 AIF-S-D 000155 
F ZENATTI BAR ME 02131/20 AIF-P-F 000098 
FARIA, XAVIER E SOUZA TEMAKI E SUSHI LTDA 02132/20 AIF-P-F 000099 
FARMACIA CONFIANÇA RIO PRETO LTDA 02063/20 AIF-P-A 000193 
FRANCISCO CARLOS CARDOSO 25956589809 02058/20 AIF-A-S 000111 
GEORGINA BUSINESS PARK 02057/20 AIF-A-N 000271 
GEOVANI FELIPE RUIZ DOS SANTOS 02073/20 AIF-A-LF 000154 
JEFERSON GUAREZI DOS SANTOS 38324691847 02054/20 AIF-S-D 000154 
JOAO CARLOS DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS ME 02052/20 AIF-S-D 000156 
JOAO SERGIO FRANCISQUINI 02061/20 AIF-A-S 000110 
JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 02056/20 AIF-A-N 000270 
LUCAS VINICIUS DE JESUS VIEIRA 46260629893 02072/20 AIF-A-LF 000153 
LUZIA SOLANGE REGOVICH 02050/20 AIF-S-D 000158 
LUZIA SOLANGE REGOVICH 02059/20 AIF-A-S 000112 
MARCELO ROSA BATISTA JUNIOR ME 02071/20 AIF-A-LF 000157 
MERCEARIA MOREIRA RIO PRETO EIRELI 02077/20 AIF-P-F 000094 
MORAES & BUENO BELEZA LTDA 01606/20 AIF-S-H 0000171 
PLASTIMAGEM CLINICA MEDICA LTDA 02055/20 AIF-A-N 000272 
REX SUPPLY EIRELI EPP 02062/20 AIF-A-N 000273 
S O S DROGARIA PAULISTA LTDA ME 02133/20 AIF-P-H 000084 
SALSA ROOFTOP EIRELI 02130/20 AIF-P-F 000097 
SIDNEY JOSE DELAZZARI & CIA LTDA ME 02076/20 AIF-S-V 000066 
SILVIA REGINA GOMES DONATO 07050343803 02070/20 AIF-S-V 000068 
VILMA MONTEIRO BONFIM SIMOES LANCHES ME 02068/20 AIF-L-C 000113 



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

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 
EDITAL 

O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, nos termos do artigo 2º, II, ”b” 
“c” e o art. 4º da Resolução nº 396, de 13 de dezembro de 2011, do CONTRAN, torna pública a 
relação de locais com respectiva numeração de identificação dos sistemas automáticos metrológicos 
de fiscalização – S.A.M.F., (RADAR FIXO) sobre velocidade de veículos automotores, reboques e 
semirreboques, no município de São José do Rio Preto/SP: 
ITEM LOCAIS REGISTRADOS COD EQUIP. IDENTIFICAÇÃO 

1 Av. Sebastião G. de Souza, 351-B/C. SIM112 SAMF-01 
2 Av. Ernani Pires Domingues, alt.do nº 850 - B/C SIM118 SAMF-02 
3 Av. Juscelino K. de Oliveira, 3600 -130m. C/B SIM114 SAMF-03 
4 Av. Ernani Pires Domingues, 1100 C/B SIM 141 SAMF-04 
5 Av. de Maio, 2749 B/C SIM 165 SAMF-05 
6 Av. Bady Bassitt, 4870, C/B SIM149 SAMF-06 
7 Av. Juscelino K de Oliveira, 2015 -170m - B/C SIM115 SAMF-07 
8 Av. Sebastião T. da Silva, oposto 1.111-C/B. SIM 151 SAMF-08 
9 Av. Sebastião T. da Silva, 1.133-B/C. SIM 138 SAMF-09 

10 Av. Dos Estudantes, 2023 B/C SIM139 SAMF-10 
11 Av. Antônio M. de Oliveira, 3561,-B/C SIM156 SAMF-11 
12 Rua Marechal Deodoro. Da F. alt. nº 2180 - B/C SIM101 SAMF-14 
13 Av. Juscelino K. de Oliveira, 1070 - C/B SIM153 SAMF-16 
14 Elevado João XXIII (Viaduto Jordão Reis), S/N, 

C/B 
SIM150 SAMF-18 

15 Viaduto Antenore Caffagni S/N, sentido SP310 SIM152 SAMF-20 
   SAMF-23 

16 Av. Jose Munia, 4.501 B/C SIM140 SAMF-28 
17 Av. Domingos Falavina, 1.610- C/B  SIM142 SAMF-29 
18 Av. Lino Jose de Seixas, 861-C/B SIM113 SAMF-30 
19 Av. Brigadeiro Faria Lima, 5.416-C/B SIM144 SAMF-37 
20 Av. Brigadeiro Faria Lima, 5.544-B/C. SIM166 SAMF-38 
21 Av. Alfredo Teodoro de Oliveira, 1.935- B/C. SIM164 SAMF-39 
22 Av. Alfredo Teodoro de Oliveira, 2.910, -B/C. SIM167 SAMF-40 
23 Viaduto Luiz Carlos de Abreu Sodrê, S/N Sentido 

Av. Philadelpho 
SIM158 SAMF-41 

24 Av. da Saudade, 3730 – C/B SIM117 SAMF-44 
25 Av Nadima Damha,2000 – B/C SIM143 SAMF-46 
26 Av. Miguel Damha, 1.440 Defronte SIM157 SAMF-47 

 
Locais Cadastrados 

Av. Philadelpho M. Gouveia Neto alt. do nº 1100 - B/C 
Dr. Cenobelino B. Serra alt. nº 955 crescente  
Dr. Cenobelino B. Serra alt. nº 955 decrescente  
Av. Arthur Nonato, alt. do nº 4459 - B/C 
Av. de Maio, 2.749+ 300m – C/B 
Av. Philadelpho M. Gouveia Neto, alt. do nº 720- B/C 
Av Bady Bassit, alt. do nº 2.703 -C/B 
Av. Alberto Andaló, alt. do nº 2.814, oposto -B/C 
Av. Philadelpho M. Gouveia Neto, 1.965 – C/B 

 

 

 

 
 
Outrossim, informa, nos termos do inciso II e parágrafo único do artigo 4º da resolução nº 

165, de 10 de setembro de 2004, do CONTRAN, torna pública à relação de locais com respectiva 
numeração de identificação dos Sistemas Automáticos Não Metrológicos de Fiscalização 
(S.A.N.M.F.): 
 

Item Locais Registrados Cod.. Equip. Identificação 
1 Av. Bady Bassitt X Rua Carmelino G. Condessa – 

C/B 
SIM149A S.A.N.M.F. nº 01 

2 Av. Juscelino K de Oliveira X Av. Boulevard Jose 
P. Ferreira Coelho - B/C 

SIM115A S.A.N.M.F. nº 02 

3 Av. Dos Estudantes X Rua Martinho Gonçalves          
B/C 

SIM139A S.A.N.M.F. nº 03 

4 Av. José Munia X Av. Marg. Arthur Nonato – B/C SIM140A S.A.N.M.F. nº 13 
5 Av. Lino José de Seixas X Alameda das 

Orquídeas C/B 
SIM113A S.A.N.M.F. nº 18 

6 Av. Domingos Falavina X Rua Américo Avelar – 
C/B 

SIM142A S.A.N.M.F. nº 20 

7 Rua Marechal D. da Fonseca X Av.Constituição –
B/C. 

SIM101A S.A.N.M.F. nº 21 

8 Av. Brigadeiro F. Lima X Rua Roberto Mange-C/B SIM144A S.A.N.M.F. nº 24 
9 Av. Brigadeiro F. Lima X Rua Roberto Mange-B/C SIM166A S.A.N.M.F. nº 25 

10 Av. Alfredo Teodoro de Oliveira X Av. Antonio 
Antunes Jr. 

SIM164A S.A.N.M.F. nº 26 

 
Locais Cadastrados 

Av. Philadelpho M. G. Neto X Rua Primeiro Mestre – C/B 
Rua Independência X Rua Aristides Serpa – C/B 
 
Av. Philadelpho M. G. Neto X Rua Alexandre Tambury – B/C 
Av. Bady Bassit X Rua Prudente de Moraes – C/B 
Rua Coronel Spínola de Castro X Pedro Amaral- C/B 
 
Av. Alberto Andaló X Av. Marg. Fernando Correa Pires – C/B 
Av. Alberto Andaló X Rua Silva Jardim – C/B 
Av. Murchid Homsi X Rua José Bonifácio – C/B 
Av. Bady Bassitt X Rua Saldanha Marinho - C/B 
Rua Marechal Deodoro X Av. Bady Bassitt – B/C 

 
Amaury Hernandes 

Secretário Municipal de Trânsito 
Transportes e Segurança 

 
 

15/10/2020 
 
 
 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
PROCLAMAS

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 – PROCESSO Nº 
7461/2020
Objeto: Contratação de serviços gráfi cos de pré-impressos 
coloridos e preto e branco, conforme Termo de Referência, 
anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 08/10/2020, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: Gráfi ca e Editora Canaãn 
Ltda.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
016/2020 – PROCESSO Nº 7461/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020 – João Perei-
ra Curado Junior – Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 030/2020
(Pregão Eletrônico n° 014/2020)
CONTRATO N°: 030/2020
CONTRATANTE: Empro Tecnologia e Informação.  
CONTRATADA: MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME 
OBJETO: Aquisição de 4.000 (quatro mil) resmas de papel 
laser/inkjet, 75 g/m2 (setenta e cinco gramas); no formato 
A4, na cor branca para impressoras a laser, conforme Termo 
de Referência, anexo I, deste Edital.
VALOR: R$ 47.520,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e 
vinte reais)
VIGÊNCIA: 120 dias.
DATA DO CONTRATO:  15 de outubro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 15 de outubro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 029/2020
(Pregão Eletrônico n° 015/2020)
CONTRATO N°: 029/2020
CONTRATANTE: Empro Tecnologia e Informação.  
CONTRATADA: CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI
OBJETO: Contratação de serviços gráfi cos para confecção 
de 230.000 (duzentos e trinta mil) envelopes com janela, 

conforme Termo de Referência, anexo I, deste Edital..
VALOR: R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 120 dias.
DATA DO CONTRATO:  13 de outubro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 15 de outubro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2020
Objeto: Aquisição de tintas, massas, acessórios e materiais para 
pintura.
Data do Encerramento: 04/11/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.monte-
aprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 14 de outubro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes: 
1. CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA e ISABELE DO 
BOM JESUS SILVA, sendo ELE fi lho de JAIR CARLOS DE SOUZA 
e de ALEXSANDRA VIEIRA e ELA fi lha de ANDERSON JESUS 
DE OLIVEIRA SILVA e de ISABEL CRISTINA DO BOM JESUS 
CUNHA; 
2. MARCOS RODRIGUES JUNIOR e LOYANE MENEGAL-
DO PINHEIRO, sendo ELE fi lho de MARCOS RODRIGUES e de 
MARINA RODRIGUES e ELA fi lha de ANTONIO CLÁUDIO NUNES 
PINHEIRO e de VALDETE HELENA MENEGALDO PINHEIRO; 
3. GUSTAVO HENRIQUE SOARES GOMES DIAS e JULIA-
NA BARBOZA OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de GETÚLIO GOMES 
DIAS e de IRANDI SOARES DOS SANTOS e ELA fi lha de MARI-
ZAN OLIVEIRA FRAGA e de NEILSA BARBOSA ALVES; 
4. MARCIA GIMENES FRANCO GOMES e MARCELA 
ALVARENGA CAMPOS, sendo MARCIA fi lha de MARCIO GOMES 
e de EMILIA DA SILVEIRA FRANCO GOMES e MARCELA fi lha de 
LEONEL DE ALVARENGA CAMPOS NETO e de NEUSA TEIXEI-
RA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 15/10/2020. 

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

RODRIGO ESTEVAN IMPERIAL e ANA CAROLINA AMARAL 
LOTTI. Ele, de nacionalidade brasileira, biomédico, solteiro, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia 11 de julho de 1976, fi lho de MARCO 
ANTONIO IMPERIAL e de DALVA GOMES DA SILVA IMPERIAL. 
Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
Belo Horizonte, MG, no dia 28 de outubro de 1983, fi lha de RICAR-
DO LUIZ LOTTI e de DULCIANE AMARAL MOTTA PINTO LOTTI. 

MATEUS SEBASTIÃO DA CUNHA e BARBARA GUILHERME 
DE SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de enferma-
gem, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 28 de dezembro de 
1993, fi lho de MARCIO PERPETUO DA CUNHA e de CRISTIANE 
APARECIDA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica em 
certifi cado digital, solteira, nascida em FORTALEZA, CE, no dia 21 
de maio de 1997, fi lha de RAIMUNDO BASILIO DE SOUSA e de 
LAUDACI GUILHERME. 

MARCIO APARECIDO MORELI e VALÉRIA GONÇALVES FER-
NANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de julho de 1987, 
fi lho de JOSÉ APARECIDO MORELI e de NADIR SANTINA PA-
RACATÚ MORELI. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de 
caixa, solteiro, nascida em Nhandeara, SP, no dia 13 de novembro 
de 1992, fi lha de MARCO ANTONIO FERNANDES e de LUCIANA 
DONIZETE GONÇALVES. 

THIAGO RODRIGO MOSCARDINI e LUCIANA DA SILVA PEREI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido 
em Americana, SP, no dia 05 de fevereiro de 1984, fi lho de JOÃO 
ROBERTO MOSCARDINI e de ELAINE GRECO MOSCARDI-
NI. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de abril de 1976, 
fi lha de ARGEMIRO PEREIRA SERRANO e de GESSY DA SILVA 
PEREIRA. 

GABRIEL DUTRA DA SILVA e MARIA JOICE DOS SANTOS 
CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar, solteiro, 
nascido em Fronteira, MG, no dia 05 de fevereiro de 1997, fi lho 
de ORIVALDO DUTRA DA SILVA e de EUNICE APARECIDA DOS 
SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora, solteira, 
nascida em Lagarto, SE, no dia 11 de novembro de 1995, fi lha 
de CARLOS ALBERTO DE CARVALHO e de MARIA JOSÉ DOS 
SANTOS. 

RAFAEL DA SILVA BACHI JARDIM e TAÍSA DE PAULA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 27 de janeiro de 1988, fi lho de JÚLIO CE-
SAR BACHI JARDIM e de CÁSSIA REGINA DA SILVA BACHI. Ela, 
de nacionalidade brasileira, psicológa, solteira, nascida em Uchôa, 
SP, no dia 21 de outubro de 1991, fi lha de ANTONIO DE PAULA e 
de MARIA DE FATIMA JOSÉ PINHEIRO DE PAULA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


