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Pág. A3JACARÉ Rio Preto entra em campo hoje e faz a reabertura do 
campeonato após seis meses de paralisação.              Pág.A6

Terezinha resgata 
nome do pai 
na política: 
Fuad Pachá

Eleição este ano deve ter 
recorde de candidatos a vereador

EM RIO PRETO

Dupla Gian & Giovani faz live para 
ajudar Santa Casa de Rio Preto

Cláudio LAHOS

Ivan Canela/ Rio PRETO

Frutas como limão puxaram a inflação e pesaram no bolso do consumidor em agosto

Cláudio LAHOS A disputa na Câmara de Rio 
Preto terá o maior número de 
candidatos se comparadas às 
últimas quatro eleições munici-
pais. Serão  425 candidatos a 
vereador filiados a 26 partidos.
Em 2004 foram 273 candida-
tos, 295 em 2008, 347 em 
2012 e na última eleição em 
2016 o número na disputa 
proporcional foi de 281 can-
didatos.                  Pág.A3

AMÉRICA Time apresentou ontem novo treinador Antonio 
Lucas (no detalhe) e retomou atividades fisicas em campo. Pág.A6

rio preto

A Justiça decretou prisão 
preventiva de Bruno Henrique 
Vasconcelos de Oliveira, de 20 
anos. O jovem estava preso em 
flagrante suspeito de assassinar 

Justiça decreta prisão preventiva 
de assassino de mãe e filha

a facadas a namorada Silvia 
Dayane Gomes, 22, e a mãe 
dela, Silvana Xavier Gomes, 44, 
na tarde de terça-feira. O crime 
aconteceu na Estância Santa 

Clara, região norte de Rio Preto. 
Bruno foi transferido da carce-
ragem da Deic  para o CDP de 
Rio Preto.                       
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Dupla é presa 
com 70 quilos
de fio de cobre 

furtados
Pág. A4 Pág. A4

Hospitais 
recebem 

concerto ao 
ar livre hoje
Três músicos (um pianista, 

um violinista e um violoncelis-
ta) se apresentarão nesta sex-
ta-feira (18), a convite dos três 
clubes do Lions e do Rotary 
Eco, na frente dos hospitais 
da Beneficência Portuguesa 
e Hospital de Base para ho-
menagear os profissionais da 
Saúde, segundo o presidente 
do Lions Clube Centro, Mauro 
César Marques.       Pág. A5

Frutas sobem 
até 37% 

em agosto e 
puxam inflação

De acordo com os dados da 
APAS/FIPE, apesar da deflação 
de 0,62% no campo dos hor-
tifrútis, alguns itens contaram 
uma grande elevação, como 
o limão (37,16%) e o mamão 
(22,%). “O limão tem uma sa-
zonalidade muito grande. Neste 
ano, eu já encontrei o kilo sendo 
vendido desde R$ 0,99 a R$ 
10”, fala o economista José 
Mauro da Silva.         Pág. A2

20 mil 
casos de 

Covid
Pág. A5

INSS 
reabre para 
atendimento

Pág. A2

A dupla sertaneja Gian & 
Giovani realiza neste sábado 
(19) uma live solidária em prol 

da Santa Casa de Rio Preto. A 
transmissão será feita pelo ca-
nal da dupla no Youtube “Gian 

e Giovani Oficial”, a partir das 
20h. Veja entrevista com Gian 
nesta edição.             Pág.A5

Entregador 
perde R$ 3 mil 

em negócio 
na OLX
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Frutas têm reajuste de até 37% e puxam 
inflação em agosto, segundo Apas

O Índice de Preços dos 
Supermercados, calculado 
pela APAS(Associação Paulista 
de Supermercados) e a FIPE 
(Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas), foi divul-
gado nesta segunda-feira(14) 
e apontou uma inflação de 
0,90% em agosto. No acumu-
lado de 2020 a inflação é de 
5,93%. O valor para o mesmo 
período acumulado em 2019 
foi de 3,03%.

De acordo com os dados 
da APAS/FIPE, apesar da de-
flação de 0,62% no campo 
dos hortifrútis, alguns itens 
contaram uma grande eleva-
ção, como o limão (37,16%), 
mamão (22,%) e a melancia 
(21,9%). “O limão tem uma 
sazonalidade muito grande. 
Neste ano, eu já encontrei o 
kilo sendo vendido desde R$ 
0,99 a R$ 10. Essa variação 
acontece muito e acredito que 
ela poderá abaixar dentro das 
próximas semanas”, comentou 
o economista José Mauro da 
Silva.

Com relação aos demais 
itens, o que registrou o maior 
índice foi o leite, com uma in-
flação de 27,7% neste ano. De 
acordo com a APAS, os produ-
tores alegam que os insumos 
estão mais caros devido ao alto 
valor do dólar. Segundo eles, a 
ração subiu 65% em 12 meses 
e houve um descompasso 
entre a oferta de produtores 
e indústria. “O leite realmente 
está mais caro e a estiagem 
tende a diminuir a produção, 

o que faz com que a demanda 
aumente. Outro fator que afeta 
esse produto é desvalorização 
da nossa moeda em relação ao 
dólar. Ao contrário do limão, eu 
acho que o preço do leite não 
voltar mais a baixar”, comentou 
José.

Considerado um dos princi-
pais vilões neste aumento dos 
preços, o arroz registrou uma 
inflação acumulada de 25,7%, 
a maior desde 2008. A Apas 
aponta uma série de fatores 
para o aumento. Um deles é o 
fato da Índia, maior exportador, 
ter dificuldades logísticas diante 
de vários recordes diários de 
mortes e casos de Covid-19. O 
mesmo aconteceu em países 
como Vietnã e Tailândia. Por 
conta disso, o Brasil, 11º ex-
portador de mundial de arroz, 
acabou sendo um atrativo para 
os estrangeiros, uma vez que o 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

real está em baixa, o que torna 
o produto ainda mais atrativo 
aos países importadores.

“Estamos vivendo uma situ-
ação atípica. Na minha opinião, 
o governo deveria ter limitado a 
exportação do arroz para aten-
der a demanda interna e trazer 
mais equilíbrio ao mercado. 
Outro causa para esse possí-
vel aumento foi o fato de as 
pessoas passarem mais tempo 
em casa e consequentemente 
consumirem mais este alimen-
to”, afirmou José.

Entre os produtos com maio-
res quedas no preço em agosto 
está o feijão, com deflação de 
3,98%, porém, ele soma infla-
ção de 18,23% no acumulado 
de 2020. Outros itens presen-
tes na mesa dos brasileiros 
que registraram baixas foram 
a cebola (16,21%), a batata 
(14,07%) e alho (13,62%).

SEU BOLSO

Segundo APAS, inflação em agosto ficou em 0,9%, limão subiu 37%

Cláudio LAHOS

INSS volta atender 
com horário reduzido

Sérgio SAMPAIO 

As duas agências do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social) de Rio Preto, na Ave-
nida Bady Bassitt e na Rua 
Delegado Pinto de Toledo, 
voltaram com suas atividades 
presenciais nesta quinta-feira 
(17), após reverter à decisão 
do judicial do TRF-3 que havia 
suspendido a reabertura gra-
dual das agências em todo o 
Estado de São Paulo.

Horário - Nesta primei-
ra etapa da retomada, as 
agências atenderão apenas 
segurados agendados e em 
horário reduzido, das 7h 

às 13h. Serão priorizados 
os seguintes atendimentos: 
avaliação social, cumprimen-
to de exigência, justificação 
administrativa e reabilitação 
profissional.

Segundo a assessoria de 
imprensa do INSS lembra que 
para ser atendido é necessá-
rio agendar o atendimento 
pelo telefone 135 ou pelo 
site www.gov.br/meuinss ou 
no aplicativo Meu INSS para 
celular.

Serviço: Agência Centro 
– Avenida Bady Bassitt, 3268 
e Agência Parque Industrial – 
Rua Delegado Pinto de Toledo, 
740.

EM RIO PRETO
Cláudio LAHOS

EXPECTATIVA

Bares e restaurantes devem 
voltar abrir amanhã à noite 
Nesta sexta-feira (18) 

Rio Preto completa 14 dias 
na fase Amarela do Plano 
São Paulo o que permite 
ampliações significativas 
para o setor de Bares, 
Restaurantes e Similares 
que poderão caso seja 
aprovado pela prefeitura 
abrir até as 22 horas.

Atualmente os estabe-
lecimentos estão limitados 
a atender em dois horários 
das 7 às 9 da manhã e das 
11 às 17 horas com con-
sumo presencial no local.

Segundo André Barre-
nha, proprietário de res-
taurante em Rio Preto, 
todos estão aguardando 
a liberação para poder 
funcionar até as 22 horas. 
“Esperamos que a partir 
do sábado os bares e res-
taurantes possam estar 
atendendo”, salientou.

Caso aconteça a libera-
ção por parte da Prefeitura 
um novo regramento de 
horário de funcionamento 
deve ser feito para atender 
todos os setores que tem 
foco no café da manhã, 

almoço e agora com a 
possível ampliação jantar 
ou happy hour.

Ampliação – muitos 
restaurantes e bares seg-
mentados devem retomar 
suas atividades apenas 
agora com a ampliação do 
horário até as 22 horas, 
pois o seu público alvo é 
esse do final do dia e noite.

Sérgio SAMPAIO

Limite – apenas de uma 
possível ampliação o limite 
de horas de funcionamento 
por dia continua sendo de 8 
horas. A limitação da capa-
cidade também não muda 
continua 40% da capaci-
dade do estabelecimento.

Sobre a flexibilização 
dos horários ele salienta 
que o núcleo ABR está re-

passando sugestões para 
a Vigilância Sanitária de 
Rio Preto.

Prefeitura – Em nota 
a Prefeitura afirmou que 
“estamos aguardando o 
pronunciamento por parte 
do Governo do Estado de 
SP, que acontece apenas 
amanhã, dia 18”.

André Barrenha, proprietário de restaurante em Rio Preto

Divulgação
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Sérgio SAMPAIO

Maria fumaça
A indicação de Terezinha Pachá (PSB, foto) como vice na 

chapa que será encabeçada pelo Marco Casale (PSL), resgata 
parte da história política rio-pretense de 1976. Naquele ano, 
o pai dela, Fuad Elias Pachá, disputou o cargo de prefeito pelo 
MDB. Detalhe, cada partido podia lançar até três candidatos 
e Fuad foi um dos emedebistas escolhido. Arrojado, Fuad le-
vava a ‘maria fumaça’ para atrair o eleitorado e quanto mais 
ele inflamava o discurso, na Praça Dom José Marcondes, a 
máquina soltava fumaça e faíscas pelo escapamento. Muitos 
simpatizantes gritavam ‘solta o leão’, voltavam para suas 
casas com as camisas queimadas pelas faíscas. Terezinha 
foi secretária da Saúde do governo Valdomiro Lopes (PSB), 
que fez a parceria com o PSL e a indicou para vice.

Estranho
A parceria entre PSL e 

PSB já despertou uma certa 
estranheza entre aqueles 
que conhecem a história 
dos dois partidos. Criado 
em 1947, o PSB segue a 
ideologia socialista demo-
crática, inclusive, foi extinto 
pelo AI-5 no governo militar 
e, com a redemocratização, 
recriado em 1985. Já o PSL, 
que serviu para Jair Bolso-
naro se eleger presidente, 
criado em 1994, é de extre-
ma-direita, defende o nacio-
nalismo cívico, militarismo e 
o conservadorismo. Mas no 
Brasil existe ideologia parti-
dária ou jogo de interesses? 
Então, tá!

Reuso de água
O deputado federal Geninho Zuliani (DEM) apresentou 

projeto que obriga o reuso da água da chuva, de estações de 
tratamento de esgoto ou do tratamento de líquidos do pro-
cesso industrial, em novas edificações públicas, residenciais, 
comerciais e industriais. A proposta torna o reuso da água 
obrigatório – exceto para o consumo humano – em cidades 
para as quais a lei exija plano diretor.  “É o que este projeto 
de lei agora visa corrigir, definindo que nenhuma água de boa 
qualidade, seja utilizada em atividades que tolerem águas de 
qualidade inferior”, explica o deputado. Algumas cidades já 
têm leis com esse objetivo, porém, falta fiscalização. Será que 
uma lei federal resolveria o problema? A conferir!

Destruição
O presidente Jair Bolso-

naro reafirmou ontem que 
o seu governo trata mui-
to bem o meio ambiente. 
Como? As imagens regis-
tradas pelos satélites e as 
divulgadas pelas emissoras 
de televisões mostram um 
caos sem precedentes na 
Amazônia e no Pantanal. 
Para o presidente, tudo isso 
não passa de metáfora da 
mídia para prejudicar o seu 
governo. Aliás, se Bolsonaro 
estivesse preocupado com 
a devastação da floresta, já 
teria colocado no olho da 
rua o ministro Ricardo Sal-
les. Fato: o governo não tem 
projeto, só o da destruição!

Cinco pilares
O candidato a prefeito 

Paulo Bassan (PRTB) diz 
que seu plano de governo 
tem como base cinco pilares 
com o objetivo de viabilizar 
a governança: qualidade 
de vida, educação para o 
futuro, ampliação da base 
econômica, modernização 
e agilização da estrutura 
administrativa e a criação 
da Região Metropolitana. 
“O conjunto de 28 metas vai 
derivar destes pilares de go-
vernança”, explica. Bassan, 
portanto, caso eleito prefeito 
nas eleições em novembro, 
já definiu a meta para pôr 
em prática a sua adminis-
tração: a modernidade.

Tira voto…
Candidatos a prefeito 

deveriam fazer uma breve 
introspecção sobre suas 
convicções políticas para 
não perderem votos na cam-
panha eleitoral. Alguns se 
declaram aliados do presi-
dente Jair Bolsonaro, talvez 
achando que poderia ganhar 
votos, no entanto, depois 
que ele assumiu o governo 
muita coisa mudou. Bolso-
naro arrastou até enrosco 
nas eleições de 2018, prin-
cipalmente por causa do 
antipetismo. Agora, o nega-
cionismo ao coronavírus, as 
queimadas e envolvimento 
de membros da família com 
malfeitos, tira voto. Ou não?

Recorde
Para o presidente da Câ-

mara, Paulo Pauléra (PP), 
o número de candidatos a 
vereador que vai disputar 
cadeiras na Câmara está 
elevado devido ao fim das 
alianças para disputar a 
eleição proporcional. “Antes, 
muitos partidos se uniam na 
mesma coligação”, lembrou. 
Levantamento preliminar 
aponta que cerca de 440 
candidatos foram apresen-
tados pelos partidos. Pauléra 
chegou a prever que poderia 
chegar até 510 postulantes. 
Alguns partidos não lança-
ram chapa completa com 
26 candidatos. É caso dos 
partidos Novo e PCdoB.

Reforço
César Gelsi (PSDB) disse 

que está otimista pelo fato 
de Renato Pupo disputar 
a reeleição para vereador. 
Pupo era pré-candidato a 
prefeito, porém, desistiu 
por não ter viabilizado uma 
ampla aliança, a fim de dar 
suporte à sua campanha 
eleitoral. “Reforça a chapa 
e aumenta a chance”, diz 
Gelsi. Aliás, o ex-vereador 
deixou de ser eleito por duas 
vezes – uma pelo PMDB e 
outra pelo PSDB – porque 
a chapa de candidatos não 
atingiu o quociente eleitoral 
para fazer uma cadeira. Ou 
seja, mesmo sendo bem-
-votado, Gelsi levou poeira.

Eleitor já tem 425 candidatos 
a vereador para escolher

A disputa pelas 17 ca-
deiras da Câmara de Rio 
Preto terá o maior número de 
candidatos se comparado as 
últimas quatro eleições mu-
nicipais tendo a participação 
de até agora 425 candida-
tos a vereador filiados a 26 
partidos.

Em 2004 foram 273 can-
didatos, 295 em 2008, 347 
em 2012 e na última eleição 
em 2016 o número na dis-
puta proporcional foi de 281 
candidatos.

Atualmente Rio Preto tem 
328 mil eleitores e se a 
média for mantida serão 25 
candidatos disputando cada 
cadeira da Câmara para a 
próxima legislatura. A defi-
nição do registro das candi-
daturas na Justiça Eleitoral 
vai até o próximo dia 25 de 
setembro. 

Chapa completa – quatro 
partidos vão para o pleito 
com chapa completa de 26 
candidatos sendo eles o: 
PL, Patriota, Republicanos e 
PSDB, sendo que o PL e o 
Patriota tem dois vereadores 
que vão para a disputa da 
reeleição e os outros dois 
partidos tem um vereador 
cada nesta disputa.

Com 25 candidatos vão 
para a disputa do MDB e 
PSD, os dois também tem 
representantes na Câmara 
que buscam a reeleição sendo 
quatro do MDB e dois do PSD.

O PLS terá 24 candidatos, 
o PDT e o DEM tem 23 candi-
datos sendo que o último tem 
um candidato à reeleição, o 
Podemos terá 21 candidatos 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

NÃO POTÁVEL

Vereadora pede a volta da 
gratuidade em ônibus a idosos

A vereadora Márcia Caldas 
(PDS) encaminhou um pedido 
para o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) para rever a suspensão 
da gratuidade dos idosos para 
o uso do transporte coletivo de 
Rio Preto nos horários de pico 
– entre as 5 e as 8 da manhã 
e das 16h30 às 19h30.

Segundo Márcia, com a 
retomadas da maioria das 
atividades econômicas muitas 
destas pessoas estão sendo 
prejudicadas, pois as mesmas 
trabalham e tem que utilizar 
o transporte coletivo todos os 
dias e por conta da suspensão 
do beneficio que tem direto 
estão tendo que pagar para 
irem trabalhar. “Muitos ainda 
não são aposentados – e pe-
dimos para o prefeito fazer um 
estudo para a retomada deste 
beneficio”, salientou Márcia.

Suspensão – a prefeitura 
suspendeu este beneficio 
no inicio da quarentena para 

coibir a proliferação da Co-
vid-19 em Rio Preto no final 
do mês de março e foi pror-
rogado por algumas vezes – o 
objetivo na ocasião era evitar 
aglomerações no transporte 
coletivo nos horários de pico.  
As pessoas com mais de 65 
anos tem direto a gratuidade 
atualmente apenas nos horá-
rios que não são de pico.

Prefeitura – em nota a Pre-
feitura informou que o Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus está analisando 
a solicitação.

Sérgio SAMPAIO

Vereadora
Marcia Caldas que 
encaminhou pedido ao 
prefeito Edinho

Sérgio SAMPAIO

HORÁRIO DE PICO

RECORDE

a sigla tem um vereador que 
disputa a reeleição, já com 
20 candidatos estão o PP que 
tem um candidato a reeleição, 
junto com o PTB e o PTC, o 
PRTB com 18 candidatos, 
Psol com 16 candidatos, 15 
do PSC, 13 candidatos do 
PT e Avante, 10 do Solida-
riedade, 07 do PMB (Partido 
da Mulher Brasileira), 06 do 

Cidadania, Novo, DC (Demo-
cracia Cristã) e PSB*, o PC do 
B terá 03 candidatos e o PCO 
terá 01 candidato.

Fora do Pleito – três 
partidos que fazem parte de 
coligações majoritárias não 
terão candidatos à disputa 
proporcional são eles: PROS, 
PV e Rede.

Projeto quer reúso de água em novas edificações

O deputado federal Ge-
ninho Zuliani (DEM) tem um 
projeto de sua autoria que 
está tramitando na Câmara 
Federal tornando obrigatório o 
reuso da água não destinada 
ao consumo humano, prove-
niente da chuva, de estações 
de tratamento de esgoto ou 
do tratamento de líquidos do 
processo industrial, em novas 
edificações públicas, residen-
ciais, comerciais e industriais.

Regramento - A obrigação 
deste reuso  será obrigatório 
apenas em cidades para as 
quais a lei exija plano diretor e 
optativo para as demais.

Segundo o deputado um 
dos  objetivos da proposta  é 
destinar a água de reuso para 
atividades que aceitem usos 
menos exigentes, priorizando 
a oferta de água potável para 

o consumo humano e aumen-
tando a eficiência do uso da 
água em todos os setores da 
sociedade.

“Ao não preverem o reuso 
da água, tanto a Lei das Águas 
quanto a Lei de Saneamento 
Básico e o Estatuto da Cidade 
incorreram em imperdoável 
omissão”, salientou Geninho.

O projeto segundo o demo-
crata é “que nenhuma água de 
boa qualidade, a não ser que 
haja grande disponibilidade, 
seja utilizada em atividades 
que tolerem águas de quali-
dade inferior”.

Uso - A água de reuso 
poderia ser aproveitada em 
vasos sanitários, máquinas de 
lavar, rega de jardins, lavagem 
de áreas, resfriamento de cal-
deiras e em outros processos 
industriais e atividades comer-
ciais que não demandem água 
potável.

Construções novas - 
Para a viabilizar o aprovei-
tamento dessa água sem 
comprometer a segurança, o 
projeto determina que as no-
vas edificações contem com 
uma rede de encanamentos 
específica para alimentar 
a caixa de água de reuso, 
autônoma e independente 
da rede de abastecimento 
de água potável. Prevê ainda 
que as edificações disponham 
de sistema de tratamento de 
efluentes líquidos capaz de 
remover pelo menos 95%, 
da carga orgânica de esgoto, 
tornando a água segura para 
manuseio humano.

Indústrias - No caso das 
indústrias, o sistema de tra-
tamento deverá ser capaz de 
remover produtos químicos 
e materiais perigosos em 
percentuais estipulados por 
normas infralegais.

Da REDAÇÃODivulgação

Câmara deve ter 25 candidatos para disputa de cada cadeira este ano

Deputado Geninho Zuliani 



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de setembro de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

Editais de
PROCLAMAS

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

1. GILDAZ LOPES DE LIMA e FRANCELINA MARIA 
PEREIRA, sendo ELE fi lho de LUIZ LOPES LIMA e de ALZI-
RA BORGES LIMA e ELA fi lha de OTAVIANO JOSÉ PEREI-
RA e de MARIA PEREIRA DA SILVA;

2. MARCOS VINICIUS BERTO e TAYNÁ PATRÍCIA 
FERREIRA ROCHA, sendo ELE fi lho de WALMIR JOSÉ 
BERTO e de MARIA DULCE BOA SORTE BERTO e ELA fi lha 
de ROBSON LUÍS DA ROCHA e de JUCELAINE FERREIRA 
DA ROCHA;

3. LUIS HENRIQUE CAMPOS SILVA DE LYRA NO-
VAES e STEFANIE PERES PERCHES, sendo ELE fi lho de 
CARLOS DE LYRA NOVAES e de CELIA MARIA CAMPOS 
SILVA DE LYRA NOVAES e ELA fi lha de JAIRO SILVEIRA 
PERCHES e de RITA DE CASSIA PERES PERCHES; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 17/09/2020.

ATÉ O JULGAMENTO

Justiça decreta prisão preventiva 
de namorado que matou mãe e filha

A Justiça decretou prisão 
preventiva de Bruno Henri-
que Vasconcelos de Oliveira, 
de 20 anos. O jovem estava 
preso em flagrante suspeito 
de assassinar a facadas a 
namorada Silvia Dayane 
Gomes, 22, e a mãe dela, 
Silvana Xavier Gomes, 44, 
na tarde de terça-feira.

O crime aconteceu na 
Estância Santa Clara, região 
norte de Rio Preto. Bruno foi 
transferido da carceragem 
da Deic (Divisão Especiali-
zada de Investigações Cri-
minais) para o CDP (Centro 
de Detenção Provisória) de 
Rio Preto.

Ele permanecerá preso 
até o julgamento e deverá 
responder por duplo homi-
cídio qualificado por motivo 
fútil e feminicídio (contra a 
mulher por razões das con-
dições de sexo feminino).

O Crime
Bruno de Oliveira foi até 

a casa da namorada armado 
com a faca. De acordo com a 
PM, eles discutiram por ciúme 
e houve empurrões mútuos. 
Ele, então, pegou a faca e 
atingiu Silvia Dayane. A mãe 
foi tentar separar e acabou 
sendo atingida no pescoço. 
Silvana morreu no local.

Após o ataque, o agressor 
fugiu em um veículo, Fiat 
Uno, cor verde, mas minutos 
depois a PM localizou o carro, 
estacionado em frente a um 
estabelecimento comercial. 
Bruno estava lá dentro e de 
imediato confessou que pra-
ticou o crime. A faca usada 
para agredir mãe e filha era 
da casa dele e foi localizada 
dentro do seu carro.

A jovem Silvia Dayane foi 
socorrida e chegou a passar 
por cirurgia no Hospital de 
Base, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu na ma-
drugada de quarta-feira (16).

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Tragédia que matou mãe e filha aconteceu na terça-feira, em Rio Preto

Divulgação

INEZ FARAGUTI DA FON-
SECA, faleceu aos 84 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Anto-
nio Tiburtino da Fonseca Filho 
e deixa a filha Eliane. Foi 

  FALECIMENTOS

sepultada no dia 16/09/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João 
Batista.

FURTO

Dupla é presa carregando 
70 quilos de fio de cobre

Duas empresas foram alvo 
de ladrões nesta quarta-feira 
(16), em Rio Preto. Em um 
dos crimes, a Polícia Militar 
prendeu dois suspeitos em fla-
grante. Um deles foragido da 
Justiça  por um crime de furto.

A Polícia Militar prendeu 
dois homens, desempregados, 
de 51 e 36 anos, suspeitos 
de furtarem uma construtora, 
localizada no bairro Jardim 
Nazareth.

O proprietário suspeitou 
da movimentação em sua 
empresa e acionou a PM. Ao 
chegar no local, os policiais 
surpreenderam a dupla pu-
lando o muro para sair. Em 
revista, com o homem de 
51 anos, foi encontrado um 
rolo de fio azul, cortado, que 
totalizou 30 quilos. Já o outro 
ladrão carregava uma mochila, 
com mais 40 quilos de fios de 
cobre, além um rolo menor, 
pesando 80 gramas e perten-
ces pessoais.

Também foram apreendi-
dos uma faca de serra, um 
facão e um alicate. Eles ale-
garam que encontraram os 
fios cortados e já separados 
e apenas estavam levando. 
O proprietário da empresa 

compareceu ao local e reco-
nheceu os suspeitos como 
sendo aqueles que foram vistos 
por ele recolhendo os fios. Ele 
também contou que os fios 
foram cortados e puxados a 
partir de danos em instalações 
subterrâneas.

O homem de 36 anos apre-
sentava cortes nos dedos da 
mão esquerda e, contrariando 
o que havia dito anteriormente, 
falou que se feriu cortando os 

Tatiana PIRES

MAIS UM

fios. Ele recusou atendimento 
médico.

Encaminhados à Central 
de Flagrantes, ambos foram 
presos por furto qualificado. O 
homem de 36 anos constava 
nos bancos de dados da polícia 
como foragido da Justiça, em 
um processo por furto, man-
dado de prisão expedido pela 
Comarca de Santa Fé do Sul.

Restaurante - Um res-
taurante, localizado no Jardim 

Bela Vista, foi furtado e o pro-
prietário percebeu que haviam 
levado cervejas, diversos jogos 
de máscaras faciais, 10 fardos 
de arroz, pacotes de feijão e 
outros gêneros alimentícios, 
refrigerantes e sucos, além de 
R$ 300 que estavam no caixa.

Para entrar no estabele-
cimento comercial foram ar-
rombadas a porta da frente do 
imóvel e um portão do fundo. 
Ninguém foi preso.

Parte dos fios recuperada pela polícia com dois acusados de furto

Divulgação

Entregador perde 
R$ 3 mil ao negociar 

moto na OLX

Um entregador de 21 
anos caiu no golpe de um 
anúncio na OLX ao se in-
teressar em comprar uma 
moto. Ele teve prejuízo de 
R$ 3 mil e procurou a Polícia 
Civil para denunciar o caso 
nesta quarta-feira (16).

O entregador se inte-
ressou na moto e entrou 
em contato com o suposto 
dono, que disse que estava 
viajando, mas a moto estaria 
na casa de um primo e ele 
poderia vê-la. O valor do veí-
culo era de R$ 4,5 mil.

O golpista, então, entrou 
em contato com o verdadeiro 
dono do anúncio e promoveu 
o encontro dele com o inte-
ressado na compra. O en-
tregador gostou da moto. E, 
depois, por telefone acertou 
com o golpista que pagaria 
R$ 3 mil e o restante quando 
pegasse a moto.

A vítima fez o primeiro 

depósito e em seguida, foi até 
o dono para pegar p veículo. 
Neste momento, foi infor-
mado que ele não conhecia 
o homem que o entregador 
havia negociado, passando 
por seu primo. Ao descobrir 
que caiu no golpe, o entre-
gador procurou à Central de 
Flagrantes para denunciar o 
estelionato.

Há menos de um mês, 
no último dia 27 de agosto, 
a Polícia Civil de Rio Preto 
prendeu quatro suspeitos de 
integrar uma quadrilha res-
ponsável por aplicar golpes 
em todo o país.

A operação Camaleão 
cumpriu 16 mandados de 
busca e apreensão e de pri-
são em Cuiabá, Mato Grosso. 
O golpe acontece por meio de 
uma cópia de um anúncio na 
OLX. O golpista faz um anún-
cio falso em um site baseado 
em um anúncio verdadeiro 
de venda de carro na OLX e 
depois ludibria as vítimas.

Tatiana PIRES

Caso foi registrado no Plantão Policial

Cláudio LAHOS
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Impacto na fertilidade 
masculina

Estima-se que cerca de 15% dos casais são incapazes 
de engravidar naturalmente após 1 ano de intercurso sexual 
frequente e desprotegido e a infertilidade masculina partici-
pe em ate 50% dos casos, seja como fator único ou misto.

A varicocele é considerada a principal causa tratável de 
infertilidade masculina e é definida como a dilatação anor-
mal das veias espermáticas internas do plexo pampiniforme, 
associada a refluxo local. Nem todo portador de varicocele 
será infértil, porém, ela ocorre em 35% dos homens com 
infertilidade primária e em até 80% dos homens com in-
fertilidade secundária, sendo então considerado um fator 
de agravo progressivo à fertilidade masculina.

Sua origem esta relacionada a múltiplos fatores como 
incompetência das válvulas nas veias espermáticas inter-
nas, alteração da drenagem venosa, postura bípede e até 
mesmo história familiar positiva para varicocele. Por ser 
uma doença sistêmica é comum ocorrer bilateralmente, 
porém costuma ser mais proeminente à esquerda por três 
motivos: pelo ângulo reto que a veia espermática esquer-
da descreve no ponto em que desemboca na veia renal, 
enquanto a veia espermática direita chega a um ângulo 
oblíquo na veia cava; pelo curso da veia espermática es-
querda mais longo até alcançar a veia renal e pelo efeito 
conhecido como “quebra nozes”, causado pelo pinçamento 
da artéria mesentérica superior junto à veia renal esquerda 
a cada movimento sistólico.

A varicocele usualmente não produz sintomas, mas des-
conforto local, percepção de aumento de volume escrotal 
e, mais raramente, dor testicular podem ser os sintomas 
comumente apresentados. A detecção da varicocele é ba-
seada no exame físico cuidadoso, realizado com o paciente 
em posição ortostática e o examinador sentado, sob ilumi-
nação adequada utilizando preferencialmente luz branca 
e com temperatura da sala controlada entre 22 e 25ºC.

O diagnóstico de varicocele também pode ser realizado 
com exames de imagem, porém o exame físico ainda é 
o padrão-ouro. Ultrassonografia (US) real time, US Do-
ppler, venografia espermática, exame radionuclear e até 
termografia são exames que podem ser utilizados para o 
diagnóstico. A US Doppler é atualmente o exame de ima-
gem mais utilizado, sendo consistente com o diagnóstico 
de varicocele ao mostrar veias com calibre de 3,5mm ou 
maior e a presença de fluxo retrógado a Valsava. Indica-se 
a realização do exame ultrassonográfico apenas quando 
ocorre dúvida diagnóstica quanto à presença de varicocele 
em pacientes já submetidos à varicocelectomia ou naqueles 
que não é possível um adequado exame físico escrotal.

A avaliação básica do homem infértil com varicocele é 
complementada com uma detalhada história médica pre-
gressa e com a solicitação de duas amostras de sêmen, 
de preferencia realizadas em laboratórios especializados 
em análise seminal.

Nos homens adultos existe um consenso de que a va-
ricocele clínica deve ser corrigida cirurgicamente quando 
existe uma alteração comprovada da análise seminal. Na 
ausência de alteração seminal, o homem com varicocele 
deve ser acompanhado anualmente objetivando detecção 
precoce da redução na espermatogênese.

A correção da varicocele tem a capacidade de restaurar 
a espermatogênese e a fertilidade masculina em até 80% 
dos casos.

Em casais com indicação de reprodução assistida, a va-
ricocelectomia pode reduzir a complexidade do tratamento. 
Em pacientes previamente indicados para fertilização in 
vitro (FIV) ou injeção intracitoplasmática de espermatozoi-
des (ICSI), 30% melhoraram seus parâmetros seminais a 
ponto de ter indicação de inseminação intrauterina (IIU) e 
44 % a ponto de ter uma gestação natural. E mesmo nos 
casais que mantêm tratamento por FIV/ICSI ocorre 1,7 
vezes maior taxa de nascidos vivos nos paciente operados.

A melhora é observada em média três a seis meses após 
a cirurgia. Em casais em que a reserva ovariana da mulher 
é preocupante, a decisão da realização do procedimento 
deve ser individualizada.

As opções de tratamento para a varicocele são múltiplas, 
incluindo cirurgia microscópica, macroscópica, laparoscó-
pica e embolização.

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

Divulgação

RIO PRETO

Rio Preto atinge 20 mil casos
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto, por meio do Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus, confirmou mais 
101 casos da doença nesta 
quinta-feira (17). Deste núme-
ro, dez foram diagnosticados 
por teste sorológico (infecção 
antiga) e 91 por RT-PCR (in-
fecção recente). Com isso, o 
município atingiu a marca de 
20 mil casos desde o início da 
pandemia, sendo 2.117 em 

profissionais da saúde.
A cidade também contabi-

lizou mais sete óbitos nas últi-
mas 24 horas, totalizando 550 
mortes. A taxa de letalidade é 
de 2,75%. O coeficiente de 
incidência é de 4.341 casos 
a cada 100 mil habitantes. 
Rio Preto ainda registrou 857 
pacientes recuperados, che-
gando a 17.745 curados, 
número equivalente a 88,7% 
dos casos.

Até o momento foram 
82.043 pacientes atendidos 

Vinicius LIMA por apresentarem algum es-
tado gripal. Ao todo passaram 
por testes para detecção da 
covid-19 71.400 pessoas com 
51.400 resultados negativos.

Depois de registrar um au-
mento na quarta-feira (16), as 
internações por síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG) 
voltaram a cair nesta quinta-
-feira (17). São 300 pacientes 
internados, sendo 103 na UTI 
e 197 na enfermaria. A Santa 
Casa também apresentou uma 
redução do número de 56 para 

VARICOCELE

Divulgação

COVID

HOMENAGEM

Dupla Gian & Giovani faz 
live para ajudar Santa Casa

A dupla sertaneja Gian & 
Giovani realiza neste sábado 
(19) uma live solidária em 
prol da Santa Casa de Rio 
Preto. A transmissão será 
feita pelo canal da dupla no 
Youtube “Gian e Giovani Ofi-
cial”, a partir das 20h.

“Rio Preto é uma cidade 
especial pra mim, tenho 
muitos amigos lá. Além disso, 
eu tenho uma relação com a 
cidade, pois uma vez precisei 
tratar um tipo de infarto no 
município e fui muito bem 
atendido pelo Dr. Sirio Has-
sem, que infelizmente faleceu 
neste fim de semana. Essa 
live será em agradecimento 
a ele e a todos profissionais 
da saúde da cidade, pelo 
qual tenho muita gratidão”, 
afirmou Gian.

O cantor também desta-
cou a importância da ajuda 
de artistas aos hospitais 
nesse momento de pande-
mia. “Muitas vezes esses 
hospitais acabam recebendo 
muito pouco do governo 
e acabam dependendo de 
doações. Fazemos isso para 
tentar ajudar e minimizar os 
prejuízos nesse período tão 
difícil”, comentou.

Sobre o formato de live, 
Gian contou que gosta do 
estilo, mas que nada substitui 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Dupla fará live em prol do hospital rio-pretense amanhã

Divulgação

HB e Beneficência terão concerto ao ar livre hoje

Três músicos (um pianista, 
um violinista e um violoncelista) 
se apresentarão nesta sexta-
-feira (18), a convite dos três 
clubes do Lions e do Rotary Eco, 
na frente dos hospitais da Bene-
ficência Portuguesa e Hospital 
de Base para homenagear os 
profissionais da Saúde

A ideia inicial, segundo o 
presidente do Lions Clube Cen-
tro, Mauro César Marques, era 
prestar essa homenagem na 
frente de todos os hospitais da 
cidade. Mas em razão de três 
deles estarem localizados em 
ruas e avenidas que são corre-
dores de ônibus, como a Santa 
Casa, Santa Helena e Austa, 
acabou-se abortando a ideia 
para não causar transtornos no 
trânsito. “Queremos prestar ho-
menagens, mas sem prejudicar 
e causar transtornos ao nosso 
já congestionado trânsito”, ex-
plicou Marques.

Com autorização da Secre-
taria de Trânsito e Transportes, 
será fechada, a partir das 9h, 
pelo período de uma hora a rua 
Castelo D’Água, que fica atrás 
do Hospital da Beneficência 
Portuguesa e de frente para 
o IMC (Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares). Os músicos 
se apresentarão em cima de 
um caminhão-palco, que em 
seguida se dirigem para se 
apresentar no pátio do estacio-
namento do Hospital de Base 

(HB), onde também executarão 
músicas clássicas por cerca de 
uma hora em homenagem aos 
profissionais do local.

Além dos profissionais de 
Saúde, a homenagem, segundo 
Abner Toffaneli, um dos músicos 
que estará se apresentando, 
será também dirigida ao pes-
soal que trabalha na limpeza e 
higienização dos hospitais,  que 
também estão na linha de frente 
para combater o coronavírus. 
“Médicos, enfermeiros, auxilia-
res de enfermagem, pessoal da 

tocar músicas clássicas e po-
pulares para alegrar as pessoas 
nesse período de tristezas da 
pandemia.

SERVIÇO
Evento: Homenagem aos 

profissionais da saúde
Dia 18/set/2020 – Sexta-

-feira
Horários: Às 9 h – R. Castelo 

D’Água (entre ruas Ondina e XV 
de Novembro)

Às 10h30 – Estacionamento 
do HB (Hospital de Base)

Vinicius LIMA

administração e da limpeza e 
higienização merecem essa ho-
menagem, que pretendemos fa-
zer com muito carinho”, afirmou.

Além de Abner, também vai 
se apresentar no caminhão-
-palco o pianista Alexandre 
Bernardes Neves. Ele atua como 
músico na Paróquia Menino de 
Jesus de Praga. Recentemente 
ele e Abner, que são vizinhos em 
um condomínio na cidade, sur-
preenderam todos os moradores 
da redondeza quando, cada um 
de sua sacada, começaram a 

o contato com o público no 
palco. “No palco a gente tem 
um termômetro de como o 
pessoal está reagindo a nossa 
apresentação. Mas as lives 
são importantes também, pois 
conseguimos gerar empregos 
para toda nossa equipe que 

atua na produção dos shows”, 
explicou.

O cantor ainda contou 
que a live terá um repertório 
mesclado, com músicas que 
marcaram a carreira da dupla 
como “O Grande Amor da 
Minha Vida (convite de casa-

mento)” e “Nem Dormindo eu 
Consigo te Esquecer”, junto 
com outras canções menos 
conhecidas. Durante a live, 
quem estiver acompanhando 
poderá realizar doações, que 
serão todas revertidas para a 
Santa Casa.

52 pacientes nas últimas 24 
horas. A taxa de ocupação na 
UTI é de 67% e na enfermaria 
de 49%.

Ocupação UTI -  No Seade 
(Sistema Estadual de Análise 
de Dados e Estatísticas), são 
60,7% de ocupação nas UTIs 
da região e 46,9% nas enfer-
marias. O Hospital de Base, 
que atende mais de 100 muni-
cípios, são 230 pacientes inter-
nados, com 125 na enfermaria 
e 105 na UTI.

Músico Alexandre Bernardes que estará na apresentação hoje
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EM CASA

RIO PRETO X CAPIVARIANO

CAMPEONATO PAULISTA SÉ-
RIE A3

LOCAL: ESTÁDIO ANÍSIO HA-
DDAD

DIA: SEXTA-FEIRA (18/03)

HORÁRIO: 15H

TRANSMISSÃO: MYCUJOO

Ficha técnica

Jacaré volta aos campos hoje contra o 
Capivariano após parada de 6 meses

Depois de seis meses de 
paralisação, a série A3 do 
Campeonato Paulista volta a 
ser disputada nesta sexta-feira 
(18). O jogo que marca a reto-
mada é justamente o confronto 
entre Rio Preto e Capivariano, 
a partir das 15h, no estádio 
Anísio Haddad. Por conta das 
restrições da pandemia, não 
haverá presença de público e 
a partida será transmitida pela 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF) por meio da plataforma 
MyCujoo.

O Rio Preto passou por 
diversas mudanças neste pe-
ríodo com a contratação de 
11 jogadores. Houve mu-
dança também no comando 
da equipe, com Ivan Canela 
assumindo como técnico no 
lugar de Carlos Rossi. “Tivemos 
uma semana produtiva, mas a 
preocupação mesmo será com 
a parte física, já que ficamos 
muito tempo parados”, comen-
tou o treinador.

Mesmo sem a presença 
da torcida, Ivan acredita que o 
esmeraldino deverá se impor 
no confronto. “Para nós seria 
muito melhor se pudéssemos 
contar com o apoio do nosso 
torcedor, mas independente 
disso teremos que nos impor 
aqui na nossa casa pois são 
quatro jogos decisivos que 
teremos pela frente”, afirmou.

Uma das apostas do Jacaré 
para o duelo será o atacante 

Gabriel Barcos, artilheiro da 
competição com seis gols e um 
dos mais experientes do elenco. 
“A gente sabe que será um jogo 
difícil nesta volta, principalmen-
te por causa da parte física, já 
que o atleta depende muito da 
condição do corpo. Espero fa-
zer uma boa partida e procurar 
passar tranquilidade para os 
meninos que estão começando 
agora”, afirmou o atacante.

Suspenso pelo terceiro car-
tão amarelo, Fábio Pepe será 
o único desfalque. A provável 
escalação para o jogo é: Wen-
dell; Felipinho, Bruno Miguel, 
Téssio e Lucas Piauí;  Elias 
Ceará, Beto (Rafael Cursino), 
Pablo e Hugo; Billy (Thiaguinho) 
e Gabriel Barcos.

O Rio Preto está com 13 
pontos na 9ª posição da tabela, 
um a menos que o 8° colocado 
Desportivo Brasil. O Capivaria-
no está em 4° lugar com 18 
pontos.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Ivan Canela - Rio PRETO

Jogadores do Jacaré voltam a campo hoje após seis meses 

NOVO COMANDANTE

América apresenta novo técnico e faz treinos físicos
O América apresentou nes-

ta quinta-feira (17) o técnico 
Antônio Lucas como substi-
tuto de Pinho no comando 
do clube. Com passagens 
por Guarani (Paraguai), CRB, 
São Carlos, Osvaldo Cruz, ca-
tegoria de base do Santos e 
Seleção Brasileira de Master, 
Antônio já iniciou as primeiras 
atividades com o elenco do 
Rubro.

“Eu recebi o convite do 
Marcelo Boldrin, da MT Sports, 
empresa que está investindo 
no América. Gostei muito do 
projeto apresentado e espero 
fazer um bom trabalho no clu-
be”, afirmou o novo treinador. 
Junto com ela chega também 
o auxiliar-técnico Toninho Car-
los, campeão paulista com o 
Santos em 1984.

Contratado no início do 
ano, Pinho precisou deixar o 
América no começo do mês 
de setembro devido a um 
problema de saúde. Ele não 
chegou a comandar a equipe 
em nenhuma partida oficial, 
mas montou grande parte do 
elenco atual. “O Pinho é um 

grande treinador e acredito 
na escolha dele de jogadores. 
Ainda pretendemos trazer mais 
alguns atletas para ter nosso 
plantel definido até o fim da 
semana que vem”, comentou 
Antônio.

O América está no grupo 1 
da Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista, popularmente 
conhecida como “Bezinha”, 
junto com Andradina, Araça-
tuba, Bandeirante de Birigui e 
Tanabi. A estreia é no dia 18 
de outubro contra o Araçatu-
ba fora de casa. Jogadores 
fizeram apenas treinos físicos. 

Vinicius LIMA

América apresenta novo técnico e faz treinos físicos

Fotos: Cláudio LAHOS

Técnico Antônio Lucas 
assume o comando

ELENCO

Tanabi tem sete novos jogadores

O Tanabi apresentou nesta 
semana sete novos jogadores 
que estarão representando o 
clube no Campeonato Paulista 
sub-23, popularmente conhe-
cida “Bezinha”. Os atletas já 
passaram pelo processo de 
retorno após a pandemia, com a 
realização de exames e já estão 
participando dos treinos e as 
demais atividades. Todo o elenco 
apresentou resultado negativos 
para Covid-19.

Dentre os novos jogadores do 
Índio da Noroeste está o zagueiro 
Jefersson Vottri, que já passou 
pelos clubes Metropolitano, Náu-
tico, Flamengo do Piauí, Marcílio 
Dias, Brusque e Blumenau EC. 

Outro nome divulgado foi o do 
atacante Matheus Porto, que 
vem de clubes como Corinthians, 
São Paulo, Desportivo Brasil, 
Ceará e Atlético Mineiro.

Com passagens por equi-
pes da região, como América 
e Andradina, o volante André 
Augusto também chegou ao 
Tanabi. No gol, a novidade é 
Igor Cecílio, que têm passagens 
por Votuporanguense, Inter de 
Bebedouro, Grêmio Catandu-
vense e também no Chesapeake 
FC, nos Estados Unidos. Outro 
jogador que já atuou na região 
e tem experiência internacional 
é o atacante Guilherme Índio, 
ele já passou pelos clubes Bo-
tafogo Futebol Clube/SP, Clube 
Desportivo de Tondela (Portugal) 

Vinicius LIMA e Votuporanguense.
Também foi anunciado o 

atacante Rodrigo Pereira, que já 
passou nos clubes Rio Branco, 
Desportivo Brasil e Indepen-
dente de Limeira. Por fim, o 
Índio da Noroeste apresentou o 
volante Rafael Carvalho, que já 
atuou por A.A Internacional de 
Limeira – SP, Rio Branco Esporte 
Clube – SP, Marília A.C - SP, C.A 
Penapolense –SP e Goiatuba 
E.C - GO.

“Esses novos jogadores vêm 
para somar com os que estavam 
no nosso elenco se preparando 
para o campeonato, acredita-
mos deixar o nosso Índio da 
Noroeste mais forte para a 
disputa”, afirmou Amim Junior, 
diretor de futebol do Tanabi. Igor Cecílio - goleiro

Fotos: Divulgação

André Augusto - volante Rodrigo Pereira - atacante 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: FENIX SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓ-
VEIS LTDA
EMPENHO 18059/17
Diante informações prestadas pela Gerente do Centro de 
Prevenção em Doenças Crônicas Transmissíveis, informan-
do que após a reforma realizada no caminhão da Unidade 
de Redução de Danos Itinerante, os imobiliários substituí-
dos conforme patrimônios nº 95793, 95794, 95795, 95796, 
95800, 180350, 184670 e 184671  não foram devolvidos. 
Considerando a Instrução 02/2008 do Tribunal de Contas, 
Art.1º, inciso XXI, bemo como, Instrução Normativa SEDAP 
nº 205/1988. Fica a contratada supramencionada NOTIFICA-
DA a REALIZAR A DEVOLUÇÃO DOS BENS SUPRACITA-
DOS E/OU RESSARCIMENTO AO ERÁRIO no prazo de 03  
dias úteis impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. 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: O J B NICESIO
EMPENHO 16535/20
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
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 15537//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
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: P S COMPANY COMERCIO DE ELETRO-
NICOS LTDA
EMPENHO 14067/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação do prazo 
para entrega do item, conforme manifestação do Departa-
mento responsável.
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, 
bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual apli-
car pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a 
reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades 
administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 
8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  I do contrato, aplico-
-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de 0,6% do valor 
referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica conce-
dido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efe-
tivar 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: PLANTE AMOR CONFECÇÕES LTDA
CONTRATO ATA/0472/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a Certidão de Débitos Tribu-
tários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-
des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 

para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
EMPENHO 15499/20
CONTRATADA: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME
EMPENHO 16337/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 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
CONTRATADA: L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA ME
EMPENHO 15344/20
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 DERRADEIRA
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO 
PRETO EPP
EMPENHOS 5988/20 E 5432/20
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 15117/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
CONCORRENCIA 06/2020 – Proc. 11995/2020
GABRIELA FIORE - CNPJ Nº 25.230.113/0001-04
Notifi camos o representante legal da empresa supramencio-
nada, p/ assinatura do Instrumento de Contrato, refe-rente 
ao processo supramencionado, sob pena de decair do direito 
à contratação e ensejar a aplicação das penalidades pre-
vistas no edital, entre elas multa de 20% sobre o valor da 
contratação, suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração por até 02 anos. Fica desde já concedido 
o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
DESPACHO
SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 
Interessado: VB Materiais Elétricos Eireli – CNPJ 
27.675.543/0001-65
Ref.: Ata de Registro de Preços nº 763/19 – Proc. 13932/19 
– Pregão Eletrônico nº 469/2019 - DESPACHO: Conforme 
documentação apensada aos autos, e tendo em vista o dis-
posto no § único do art. 393 do Código Civil cc. art. 78, XVII 
da LF 8666/93, nos termos do art. 79, I da LF 8666/93 fi ca 
rescindida a avença. Cléa M. M. Bernardelli – Sec. Mun. de 
Esportes e Lazer
DESPACHO
SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 
Interessado: VB Materiais Elétricos Eireli – CNPJ 
27.675.543/0001-65
Ref.: Ata de Registro de Preços nº 1022/19 – Proc. 15539/19 
– Pregão Eletrônico nº 642/2019 - DESPACHO: Conforme 
documentação apensada aos autos, e tendo em vista o dis-
posto no § único do art. 393 do Código Civil cc. art. 78, XVII 
da LF 8666/93, nos termos do art. 79, I da LF 8666/93 fi ca 
rescindida a avença. Cléa M. M. Bernardelli – Sec. Mun. de 
Esportes e Lazer
DESPACHO
SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 

Interessado: VB Materiais Elétricos Eireli – CNPJ 
27.675.543/0001-65
Ref.: Ata de Registro de Preços nº 157/2020 – Proc. 
15735/19 – Pregão Eletrônico nº 686/2019 – DESPACHO: 
Conforme documentação apensada aos autos, e tendo em 
vista o disposto no § único do art. 393 do Código Civil cc. 
art. 78, XVII da LF 8666/93, nos termos do art. 79, I da LF 
8666/93 fi ca rescindida a avença. Amaury Hernandes – Sec. 
Mun. de Trânsito, Transportes e Segurança
DESPACHO
SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
Contratada: LM Vittória Implementações e Locação de Veícu-
los Eireli ME – CNPJ 29.513.594/0001-16
Ref.: Contrato PRE/0343/19 – Proc. 13649/19 – Pregão Ele-
trônico nº 416/2019
DESPACHO: 1- Tendo em vista os documentos encartados 
no processo às fl s. 176/179 e 184; o relatório de fl s. 180 e 
o Parecer Jurídico de fl s. 181/182 de lavra da Procuradoria 
Geral do Município - PGM, esse último que é adotado como 
razões de decidir, decido RESCINDIR unilateralmente o 
contrato administrativo, originado do Pregão Eletrônico nº 
416/2019, Contrato PRE/0343/19 que foi fi rmado com a em-
presa LM VITTÓRIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS EIRELI ME, com fulcro no art. 78, XVII, combina-
do com o artigo 79, I, ambos da Lei Federal nº 8666/93, sem 
ônus para quaisquer das partes contratantes. 2- Publique-
-se, através de Extrato, na imprensa ofi cial, para que surta 
os efeitos legais, servindo a presente decisão como Termo 
de Rescisão Unilateral. Amaury Hernandes – Sec. Mun. de 
Trânsito, Transportes e Segurança 
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 19/2019; Contrato: COC/0006/20
Contratada: Constroeste Const. e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa por limite - Contrato: DPL/0005/20
Contratada: D & H Com. e Distr. De Dispositivos Eletroeletro-
nicos LTDA
Em decorrência da alteração contratual e consolidação do 
contrato social da contratada, fi ca alterada a redação do pre-
âmbulo do contrato supramencionado. Ch. Gabinete. José R. 
Moreira.
EXTRATO 
6° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 273/18; Contrato: PRE/0139/18
Contratada: CCO Rio Preto Ltda ME
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMSG. Ulisses R. de Almeida
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 273/18; Contrato: PRE/0136/18
Contratada: Inova Facilites Asseio, Cons. e Limpeza Ltda                                                                                            
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMSG. Ulisses R. de Almeida
EXTRATO 
6° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 274/18; Contrato: PRE/0159/18
Contratada:  GF da Silva Com. e Prest. De Serv. de Limpeza
Nos termos do Interno 487/20/SME  e o disposto do art. 78 
XIV da LF 8666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30  dias a 
partir de 01/09/2020, o contrato supramencionado em razão 
do Dec. Estadual 64881/20 e o Dec. Municipal 18554/20 e 
18559/20. SME. Sueli P. A. Costa. 
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 257/18; Contrato: PRE/0103/18
Contratada:  Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos do Interno 487/20/SME  e o disposto do art. 78 
XIV da LF 8666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30  dias a 
partir de 01/09/2020, o contrato supramencionado em razão 
do Dec. Estadual 64881/20 e o Dec. Municipal 18554/20 e 
18559/20. SME. Sueli P. A. Costa. 
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 49/20; Contrato: DIL/0020/20
Contratada: Assoc. Lar São Francisco de Assis na Provid. de 
Deus-Hospital N. Senhora da Divina Providência
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
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mencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0713/20
CONTRATADA: ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELE-
TRICOS ME
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores 
Unitários – Item 50 – R$23,20; Item 58 – R$25,35; Item 
59 – R$27,50 – SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 285/2020 – Processo n.º 
12.467/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de grama esme-
ralda para recuperação da pista de julgamento de animais 
e outras áreas do Recinto de Exposições Alberto Bertelli 
Lucato. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 27/08/2020, 
sendo adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedora: 
UNIGRASS AMBIENTAL LTDA ME. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 291/2020 – Processo n.º 
12.568/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (bebida láctea, sucos e outros) para as CAPS. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-
-line com inicio dia 25/08/2020, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: MASTER FOOD RIO 
PRETO LTDA ME (itens 5, 8) e NUTRICIONALE COMÉR-
CIO DE ALIMENTOS LTDA. (itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 307/2020 – Processo n.º 
12.774/2020
Objeto: registro de preços para contração de serviços de 
exames médicos em atendimento ao Programa Médico de 
Saúde Ocupacional para o SEESMT. Secretaria Municipal de 
Administração. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 14/09/2020, sendo adjudicado o lote 01 à empresa de-
clarada vencedora: UNILAB LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS RIO PRETO LTDA. Lotes 02, 03, 04, 05 e 06: 
Desertos. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Luis Roberto Thiesi - Secretá-
rio Municipal de Administração.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
158/2020 – PROCESSO Nº 11.577/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouros 
e purifi cadores. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 21/09/2020 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
200/2020 – PROCESSO Nº 11.848/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de saneante, 
detergente e fi ta reagente para realizar desinfecção nas 
unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 21/09/2020 às 15:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – 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° 361/2020, PROCESSO 13.127/2020, objetivando 
a aquisição de caminhão equipado com carroceria para 
atender a coleta seletiva de resíduos domiciliares no municí-
pio. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 01/10/2020, 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° 329/2020, PROCESSO 12.840/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais de limpeza 
e higiene. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 01/10/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 317/2020, PROCESSO 12.773/2020, objetivando 
a aquisição de eletrodomésticos para os Centros de Refe-
rência de Assistência Social, Cadastro Único e entidades 
parceiras no atendimento das Ações de Proteção Social. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 01/10/2020, às 14:30h. e 
abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

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

PORTARIA N.º 34.505 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
DISPENSA, SILVANA APARECIDA DOMINGOS CORREA, 
da Função de Chefi a de Seção, na Seção de Expediente 
e Documentação de Parcerias da Secretaria Municipal de 
Educação, criada pelo artigo 39 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos 
desta a 08 de setembro de 2020. OUTROSSIM, DESIG-
NA, em decorrência da dispensa da Função de Assistente 
Técnico, publicada pela Portaria nº 34.089 de 07 de abril de 
2020, respeitadas as diretrizes da Lei Complementar Federal 
nº 173/2020, SILVANA APARECIDA DOMINGOS CORREA, 
para exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1, 
no Departamento de Acompanhamento de Instituições 
Educativas e Complementares da Secretaria Municipal de 
Educação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus 
a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os 
efeitos desta a 08 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 957 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Clei-
ne Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, para, sob 
a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a fi m 
de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem 
como no procedimento anexo ao Interno nº 100/2020 – SMA 
– Coordenadoria de Gestão de Pessoas, o servidor JOSE 
APARECIDO MOREIRA SILVA, responda como incurso nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, V alínea “a”, 
IX  e XI, do artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e inciso XIII, 
do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro 
teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor 
público, o qual será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 
254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.509 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração da Chefi a de Di-
visão, publicada pela Portaria nº 34.484 de 31 de agosto de 
2020,  GABRIEL SILVA DE CASTRO, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na 
Divisão de Administração da Praça Esportiva e Campo de 
Futebol João Paulo I e II da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES E LAZER, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.510 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de Chefi a 
de Seção, publicada pela Portaria nº 34.500 de 08 de setem-
bro de 2020, respeitadas as diretrizes da Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, MAIRA ALEIXO MORANDO, para exer-
cer a Função de Chefi a de Seção, na Seção de Expediente 
e Documentação de Instituições Educativas e Complementa-
res da Secretaria Municipal de Educação, criada pelo artigo 
39 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posterio-
res, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 09 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 866 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) DIEGO FERREIRA PAU-
LO, CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO 
DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos 
relatados no Interno nº 203/2020 – SMA – Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas.
PORTARIA N.º 34.511 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 0050043-42.2012.8.26.0576, 
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 29.062 de 22 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos do(a) servidor(a) BERNHARD VON SCHIMONSKY, 
Médico Veterinário, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
03/08/2009”.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 

Educação

F U N D E B
Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
25/09/2020 – Sexta-feira – 13h30
� Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do 
dia 28/08/2020;
� Comunicação da Presidência;
� Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações 
de cada segmento;
� Relatório das correspondências, recebidas e expedi-
das;
- Ofícios do Conselho Municipal do FUNDEB de números: 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e Interno nº 199/2020 da SMA.
Ordem do dia
� PNATE – Receita e Saldo – agosto/2020;
� PNATE – Despesas – julho/2020;
� PNATE – Despesas – agosto/2020;
� FUNDEB – Receita, Saldo e Execução Orçamentária 
– agosto/2020;
� FUNDEB – Despesas – agosto/2020;
� FUNDEB – Validação dos dados do referente ao 4º 
bimestre de 2020 no MAVS.
Daniela Fernanda Finati Caparroz
Presidente

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
45/2020 – PROCESSO SICOM 3229/2020
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços 
técnicos em processos de fabricação mecânica (torno, fresa, 

retífi ca, solda, oxicorte e outros) e serralheria, com forneci-
mento de mão de obra com utilização de materiais de consu-
mo, equipamentos e ferramentas e materiais de aplicação.
Sessão pública realizada on line no dia 10.09.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora ANDERSON FRANCISCO 
S J DO RIO PRETO-ME para o item. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 45/2020 – PROCESSO SICOM 3229/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 16.09.2020 – José Roberto Biroli – 
Superintendente Interino do SeMAE.
S. J. Rio Preto 17.09.2020 – José Roberto Biroli – Superin-
tendente Interino do SeMAE.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000438645 02269/16 RAFAEL P B GONCALVES & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000033932 01335/16 O WIEBELING & CIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000042306 00864/15 ADEMAR THOMÉ BAR ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000069880 01007/11 LUCIANA DOS SANTOS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000194332 01926/17

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPERLAGOS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000199465 00292/20 CORREA & DO CARMO BEBIDAS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000199475 00293/20 TANIA DONIZETTI PINHEIRO 67203990630
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000199911 00186/08 A DE CARVALHO CLINICA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000199918 01533/16 MARIA AP VIEIRA S J DO RIO PRETO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000199924 01675/15 MAYTE DOS SANTOS PORCINO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000199932 01772/17 CLAUDINEI MOREIRA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000199942 01030/14 MENEZES E ANAI LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000199949 01556/11 CONVENIENCIA FERNANDO COSTA LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000199954 01556/11 CONVENIENCIA FERNANDO COSTA LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000199958 01556/11 CONVENIENCIA FERNANDO COSTA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000199975 01841/16 LAGOS ALIMENTOS E CONVENIENCIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000199983 01738/16 CONVENIENCIA CRISTO REI EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200012 00673/20 IVENIO SOARES DE OLIVEIRA 12876770881
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000200365 00160/19 LH DE CASTILHO & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200381 00259/19 LH DE CASTILHO & CIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200398 01629/13 JFI ACADEMIA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000200412 02265/15 ZAPPAS CAFÉ LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200535 01054/02 DANIEL FERNANDO VILLAFANHA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200555 00009/17 LUIZ EDUARDO MANO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200566 00674/20 B DE LEMOS CONDICIONAMENTO FISICO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000200569 00675/20 LA GRELHA HAMBURGUERIA EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000200577 00676/20 V M DOS SANTOS NETO RESTAURANTE
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000200631 00585/19 GUTIERREZ & CORSINI SORVETES EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200996 00865/16 IAGO HENRIQUE PEREIRA 43648672843
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000201077 00295/20
SANDRA ALVES DOMINGOS DE SOUZA 
95616926191

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000201095 00294/20 BRUNA RODRIGUES DA SILVA ROCHA 45914015880
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000201160 00296/20 BRUNA RODRIGUES DA SILVA ROCHA 45914015880
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000201199 00890/98 MARIA LUCIA BERTO DAHER
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000201754 00860/99 CLINICA MEDICA MARTINS BARBOSA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000201774 00242/11 CONFRARIA DO CHOPP RIO PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000201783 00678/20 B & P RESTAURANTE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000201792 01766/13 TERESA HIGINO ESTECIO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202018 00384/14 ALEXANDRE CURY JUNIOR
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000202070 00378/12 ADAMANTIUM SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000202084 01983/15 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS CURY MEGID
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000202086 00680/20 NEFROLOGIA QUINTINO DE LIMA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000202185 01138/17 JESSICA CAMILO ALTIVO 39210196805
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000202209 00298/20 JESSICA CAMILO ALTIVO 39210196805
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000202229 02144/16 AUGUSTO CESAR SANT ANNA 42053506865
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202238 00263/19 NEUSA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA 20271663863
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202244 00772/16 ROSIMEIRE FIGUEIRAS DE ALMEIDA 09828819830
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202524 00402/17
FIPE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000202597 00130/12 MATILDE VICIOSO DE BRITO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000202608 00682/20
SANTOS E QUATRINI CASA DE CARNES E 
ACESSORIOS LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000202625 01303/15 DANIELA VICHIATO POLIZELLI ROMA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202749 00679/04 MARCO ANTONIO FERNANDES DIAS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202787 00684/20
ALPHA PHYSICAL TRAINING ACADEMIA DE 
GINÁSTICA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000202807 01334/06 CORD CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DOR S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202848 00132/19 MATILDE MARGARETH DIAS PEREIRA 10113986807
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202871 00131/19 MATILDE MARGARETH DIAS PEREIRA 10113986807
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202911 00299/20
LIX AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 
LTDA ME

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000202925 02463/17
LIX AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000203261 01007/00 IVAIR CARDOZO DA SILVA MERCEARIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203336 00685/20 SALLES & TARGA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000203442 00742/05 COSTA SOUZA & BARBOSA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203644 00687/20 JULYE JUSTINO DIAS DA SILVA 33128321876
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000203645 00688/20 LAZARA REGINA VILLELA 10950147818
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000203646 01400/15 PRISCILA F VILELA ESMALTERIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203930 02269/16 RAFAEL P B GONCALVES & CIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000203948 02532/17 MAYRA FOLGOSI RICCI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203949 00519/06 REGIANE LAMEIRINHAS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203962 00057/18 ELISABETE SILVA DURAN
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203964 00842/14 MARCELO PIRES NUNES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203976 01387/13 TEXTIL ABRIL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203977 00691/20 ALEXANDRE AMARAL 28668424807
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000203985 01742/14 AKIO HASSUI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento
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2020000203989 02812/17 JUAN CARLOS VIAGENS E LANCHONETE LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000203993 00940/10 VILLA CONTE BUFE E EVENTOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000204000 00969/10 NEUZA GOMES CASANOVA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000204378 00692/20
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA BARCELOS 
43093121876

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000204626 00553/03 CAMILA BEATRIZ MATURI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000204726 00833/07
AUGUSTO ACADEMIA DE NATAÇAO E GINASTICA 
EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000204803 00085/19 RIOQUIMICA S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000204817 00697/20
LAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000205030 01056/07 RODRIGO PINHEIRO MOTTA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205040 01038/12 M A BORGES BILOTTA E CIA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205053 02327/16 WESTCAFE LANCHONETE E CAFÉ EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205100 00700/20 HIGIENOPOLIS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000205103 02462/16 OFICIAL SERV FESTAS EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205112 01030/19 JOAO DONIZETE GUINGARO 01868340805
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205118 00701/20 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 59803894668
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000205419 00365/00 REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205430 01634/00 VALDEREZ DRUZIAN BERTOCCO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205439 00015/19 PAULA GRAZIELA MORENO RUIZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205501 01440/15 ROBERTA CARVALHO DE SOUZA COLOMBO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205510 01215/13
CARVALHO & RIBEIRO PRODUTOS ORTOPEDICOS 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000205638 00704/20 LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000206042 00690/12 CLINICA DE UROLOGIA RODRIGUES LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000206049 00690/12 CLINICA DE UROLOGIA RODRIGUES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206159 01445/12 SONIA APARECIDA GOES BAR
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206165 02484/17 EDIMILSON SILVA LIMA 14268603824
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206172 01231/19 JULIANO VOLPIANI RODRIGUES 21767291884
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206249 01261/14 C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206251 00062/99
FISIOTERAPIA & ERGONOMIA NEUSELI LAMARI 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000206257 02492/18
ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS 
MÉDICOS S/S

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000206340 00152/18 CLINIHEALTH SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206345 01947/10 NOGUEIRA CARDIOLOGIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206379 01038/19 ZILDA A F ANTONIO PENA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206385 01040/19 ZILDA A F ANTONIO PENA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206389 01039/19 ZILDA A F ANTONIO PENA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206397 01665/07 J MURIELE RODRIGUES & CIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206430 00451/98 JOSE A FLAUZINO BAR ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206437 02463/18 SALLES & TARGA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206524 01926/17

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPERLAGOS

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000206651 01925/17

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPERLAGOS

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000206655 01925/17

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPERLAGOS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000206662 01927/17

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPERLAGOS

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000206668 01927/17

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPERLAGOS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000206684 01924/17

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPERLAGOS

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000206687 01924/17

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPERLAGOS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

Miriam Wowk dos Santos Silva

Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 18 de setembro de 2020.

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADINAM WATANABE RAMALHO 01351/20 AIF-S-H 000129 
ADRIANA DE FATIMA SOUSA 01703/20 AIF-S-D 000152 
ALESSANDRO RODRIGUES 01905/20 AIF-P-C 000208 
AURELITA ANISIA DOS SANTOS 01908/20 AIF-P-C 000205 
BENEDITO EUGENIO MOREIRA 01907/20 AIF-P-C 000206 
CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRETO S/S LTDA 01913/20 AIF-P-C 000217 
CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO PRETO LTDA 
ME 01691/20 AIF-S-D 000151 

CLEIDE BARBOSA PIRES 01903/20 AIF-P-C 000210 
DC ODONTOLOGIA EIRELI ME 01704/20 AIF-S-F 000117 
FELIPE FRAGA PEREIRA DE OLIVEIRA 01911/20 AIF-A-N 000262 
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 01676/20 AIF-A-LF 000124 
IRACEMA GONCALVES CARRIEL 01899/20 AIF-P-C 000214 
ISMAEL LEONCIO 01901/20 AIF-P-C 000212 
LUIZ RODRIGUES GOULART 01900/20 AIF-P-C 000213 
MARIA DA GLORIA NUNES DA ROCHA 01909/20 AIF-P-C 000204 
MARIA ESTEVAO 01906/20 AIF-P-C 000207 
ORTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 01692/20 AIF-S-H 000176 
OTICAS VIP RIO PRETO LTDA ME 01705/20 AIF-P-H 000054 
ROSA COITINHO FERREIRA 01912/20 AIF-P-C 00203 
ROSEMEIRE DE LIMA 01902/20 AIF-P-C 000211 
SILVANI APARECIDA CERQUEIRA 01904/20 AIF-P-C 000209 
SUELI APARECIDA SABINO DA SILVA 01910/20 AIF-P-C 000202 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EMPRO

  
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 014/2020, Processo nº 
7444/2020 objetivando a aquisição de 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.. O recebimento das 
propostas dar-se-á até dia 30/09/2020, as 9h30 e abertura 
a partir das 9h32. O edital na íntegra e demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de 
Compras. São José do Rio Preto/SP, 17 de setembro de 
2020. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 14/2020, com base no art. 4º, da Lei Federal 
13.979/2020, para “Contratação de empresa para prestação 
de serviços médicos de atendimento a pacientes com sín-
dromes respiratórias, suspeitas e acometidos de COVID-19, 
no Centro de Saúde II "Hélio Lischiotto, para a empresa PIO-
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 17.982.419/0001-
99, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, 760, Centro, Mon-
te Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no VALOR GLOBAL R$ 
37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).
Monte Aprazível, 15 de setembro de 2020.

MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

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

Cliente  CPF/MF Quadra Lote 
MARILIA MADRID BORGES FINOTTI 332.773.398-82 08 03 
VAGNER DE SOUZA GUILHERMITTI 264.323.768-40 11 14 

 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

MAURÍCIO SAAD GATTAZ e MARIA BERNADETE DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, agropecuarista, 
divorciado, nascido em Monte Aprazível, SP, no dia 29 de 
dezembro de 1953, residente e domiciliado a Independencia, 
Nº 2935, Centro, São José do Rio Preto, SP, fi lho de SAAD 
ABIDALLA GATTAZ e de CÉLIA ESTRELLA GATTAZ. Ela, 
de nacionalidade brasileira, técnica em segurança do traba-
lho, divorciada, nascida em Pereira Barreto, SP, no dia 26 
de março de 1980, residente e domiciliada a Independencia, 
Nº 2935, Centro, São José do Rio Preto, SP, fi lha de JOÃO 
MARTINS DE OLIVEIRA e de IZABEL ROSA DE OLIVEIRA. 

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, 17 de SETEMBRO de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 

no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

SAMUEL JESSÉ PAPPALARDO e ELIANAI SANTANA 
PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, coletor, divorcia-
do, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de maio 
de 1990, fi lho de JOSÉ PAPPALARDO e de ANA IZABEL 
SANTANA PAPPALARDO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
controladora de acesso, solteira, nascida em Penápolis, SP, 
no dia 21 de outubro de 1993, fi lha de APARECIDO ALVES 
PEREIRA e de TEREZINHA DE SANTANA PEREIRA. 

SIGMAR RENZETTI e LUCIMARA PERES. Ele, de naciona-
lidade brasileira, eletricista de automovel, divorciada, nas-
cido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 30 de outubro 
de 1970, fi lho de SILAS RENZETTI e de ISABEL CHAVES 
RENZETTI. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
solteira, nascida em Potirenaba, SP, no dia 23 de agosto de 
1974, fi lha de ANTONIO PERES ARCENIO e de DIVA DOS 
SANTOS. 

GUSTAVO ROGERIO ALVES e CRISTIANE DE SOUZA 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de 
março de 1979, fi lho de JOÃO JAIR ALVES e de MARIA DAS 
DORES DETOFILI ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
escrevente judiciária, divorciada, nascida em Fernandópolis, 
SP, no dia 02 de junho de 1978, fi lha de LÁZARO AMBRO-
ZIO DOS SANTOS e de SIRLEI MARIA DE SOUZA SAN-
TOS. 

ALISSON PARDO DA CRUZ e GABRIELA APARECIDA 
GALVES DE FREITAS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro de redes, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 08 de maio de 1991, fi lho de MARIO LUIZ 
DA CRUZ e de ANTONIA COSTA DO PRADO CRUZ. Ela, 
de nacionalidade brasileira, engenheira de bioprocessos e 
biotecnologia, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 03 de junho de 1991, fi lha de CARLOS ROBERTO 
DE FREITAS e de GISLAINE GALVES DE FREITAS. 

TIAGO ALEXANDRE DA SILVA AMORIM e SARITA DE 
LOURDES CALEGARO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
Alimentador de linha de produção, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 15 de dezembro de 1982, fi lho 
de APARECIDO AMORIM e de NAIR CRISTINA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, professora, divorciada, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de novembro 
de 1983, fi lha de VICENTE CALEGARO NETO e de ZILDA 
DE LOURDES SIQUEIRA CALEGARO. 

CRISTIAN NAVARRO SIERRA e LUANA RIBEIRO FERREI-
RA DO NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade ESPANHOLA, 
entregador, solteiro, nascido em Palma, Espanha, EX, no dia 
29 de julho de 1985, fi lho de RICARDO NAVARRO CASTRO 
e de MARÍA TRINIDAD SIERRA SALDAÑA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em São 
Bernardo do Campo, SP, no dia 09 de agosto de 1985, fi lha 
de ADONIAS MONTEIRO DO NASCIMENTO e de CELIA 
RIBEIRO FERREIRA FRANCO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 
São José do Rio Preto, 17 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.



SOCIAL Jornal

VERBA ROBUSTA 

O idílio entre o prefeito Edinho Araújo e João Dória, defensores 
de estratégias de isolamento social, tem rendido bons frutos 
à nossa cidade. O governador tem se mostrado generoso ao 
destinar verbas robustas para Rio Preto por conta da pandemia, 
despejando nos nossos cofres, uma soma respeitável. E o 
prefeito, por sua vez, tem se beneficiando do compadrio 
financeiro e sabido aproveitar esse mimo para compor seu 
patrimônio eleitoral com obras superlativas.

ANIVERSÁRIOS

ESSES OS PRÓXIMOS ANIVERSÁRIOS: 18, sexta-feira: 
1950-aniversário da TV brasileira, Data Nacional do Chile, nasceu 
Greta Garbo, André Vilela, Antônia Maria Pinho Maia, DJ Betinho 
Brito, Celso Luiz Junqueira, Fernando Américo Danielli Filho, Flávia 
Fácio, Maria Augusta (Guta) Martins Roma, Myrian Gracy Rodrigues 
da Cunha, Paulino Lacatelli Garcia, Regina Célia Menezes, Samara 
dos Santos Semenzato. 19, sábado: Dia do Teatro, Ademir Bilaqui, 
Ana Sílvia Casagrande, Constanza Pascolatto, Letícia Grisi, Luiz 
Ricardo Ramos Saicali, Marcela Miziara Gonzáles, Maria Tereza 
Pulice, Martha Rocha,Aldemir Bilaqui. 20, domingo: Dia do 
Funcionário da Polícia Civil, Dia do Gaúcho, Waldemar Brentan, 
Antônio Cabrera Mano Filho, Celso Lui, Duvan Leal, Isabel Cristina 
Sampaio, Marzia de Angelis Curti, Rômulo Queiroz, Sophia 
Loren, 21, segunda-feira: Dia da Árvore, Dia da Agricultura, 
Dia do Fazendeiro, Dia do Rádio, Dia do Radialista, Rose Reis 
Frascino, Lucília Tonelli Volpon Souza, Dóris Lerro Escobar Longo, 
Jefferson Oger Fonseca, Maria Cecília Pereira, Mariza Ribeiro, 
Neide Guareschi, Tereza Walquíria Matera. 22, terça-feira: Dia 
da Música, nasceu o  ex-prefeito e imortal das ARLEC, Wilson 
Romano Calil, Cristina (Tuca) Vetorasso Mendes, Daniela Bronner, 
Josemeire Bianchini, Luiz Octavio Ramos Pires, Osvaldo Tadeu 
Greco, Renata Bozzola, Ronaldinho, Ulysses Cruz, 23, quarta-
feira: Inicio da Primavera, Mara Cristina Freitas, Eduardo Abelaira 
Vizzoto, Hortência, Julio Iglesias, Jussara Pinto Camargo, Maria 
Fernanda Van Erven, Maury Buchala. Nasceu Rey Charles em 
1930 em Albany, Georgia e morreu em 2004 em Beverly Hills, 
Califórnia, aos 74 anos. Em1973, morreu em Santiago do Chile, 
um dos mais importantes poetas do século XX, o chileno Pablo 
Neruda (Ricardo Eliécer Neftali Reyes Basoalto), Ana Paula Lopes 
Junqueira Franco. 24, quinta-feira: Luiz Gonzaga Ferreira, José 
Carlos de Lima Bueno, Linda McCartney, Fausto Nasser.  

     O Riopreto Shopping 
recebe desde terça-feira,dia 
15,até o dia 28, na Praça 
2 de Eventos, a exposição 
“Liberdade” da artista plástica 
Jane Ferrari. São 24 obras 
inéditas feitas na técnica 
gestual, conhecida como  
Action Painting.

      Ricardo Eládio Arroyo foi 
curtir diazinhos de sol e mar 
no Guarujá no finde 12 de 
setembro.

     Deve nascer nos próximos 
dias, a segunda filha do 
casal Braulio e Laura Arroyo 
Vitagliano, que vem fazer 
companhia para a primogênita 
Stella. Vai receber o nome de 
Helena.

     O Governador João Doria * 

* 

* 
* 

NO MORE

O covid bagunçou mais um evento do calendário tradicional 
da cidade: o secretário municipal de Agricultura, Pedro Pezutto 
deverá anunciar nos próximos dias, o cancelamento da Exposição 
de Animais deste ano, por absoluta falta de condições de utilizar 
os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, diante do 
coronavirus. Estuda apenas a possibilidade de um leilão virtual. 
E cara alegre. 

OMBRELLONES III 

Rio Preto não é uma cidade de 
ventanias como Campinas e 
Chicago. Mas à primeira lufada 
de vento um pouco mais forte, 
vão rolar esses ombrelones 
e voltar aos seus lugares 
com varetas quebradas. E 
manutenção em obra pública, 
vocês sabem,é complicado. 

O RETORNO

Após quase 15 anos morando no Canadá, Gisela Verdi Haddad 
desembarca no Brasil em outubro, onde fixa residência definitiva. 
Um dos filhos vem com ela o outro continua trabalhando por lá. 
Não sem antes ser acarinhada pelas amigas com um rosário de 
almoços e jantares em-petit-comité, claro!

TEMA RECORRENTE

O médico Ivan Rollemberg e a mulher, Marly, preparam festa para 
comemorar em sua casa no Condomínio Santa Helena, dia 10 de 
novembro, o aniversário de seu filho Ivan IV. O tema é Batman e 
Robin. É claro que o aniversariante será o Robin.

VIDA NOVA I 

Desde quarta-feira, estou vivendo momentos de extrema felicidade. 
A mais intensa possível. É o primeiro dia do segundo tempo da 
minha vida. Terça-feira, me submeti a uma intervenção cirúrgica 
pelas mãos do competentíssimo Dr. Eduardo Garcia, da CAMF 
e o sucesso do trabalho realizado foi tal, que tive alta antes do 
tempo esperado.

São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de setembro de 2020

VIDA NOTURNA

O governador João Dória deverá anunciar hoje, 14 dias após a 
cidade estar na fase amarela do Plano São Paulo, que os bares e 
restaurantes poderão passar a abrir até dez horas da noite, oba! 
Até o momento em que fechávamos essa edição, não sabíamos 
se seria a partir de hoje ou de amanhã. Assim, além de bares 
e restaurantes o Automóvel Clube também poderá abrir seu bar 
aperitivo a partir de 17 horas até às 22.

DATA

O restaurante “Abençoado”, 
do banqueteiro Manoel Carlos 
Pinotti, que empresta seu nome 
a uma das mais respeitadas 
empresas de festas do interior 
e o empresário André Barrenha, 
tem previsão de inauguração 
dia 12 de novembro, ao lado 
do buffet. No cardápio, comida 
de memória afetiva rural.

* * 

OMBRELLONES I 

Está caminhando célere a 
obra de reforma do Mercado 
Municipal, com previsão de 
inauguração para dezembro. 
E  d i ga -se ,  es tá  f i cando 
muito bonito, mais como 
restauração de uma obra do 
Patrimônio Histórico, dando-
lhe nova hidráulica, elétrica e 
modernidade sem deformar o 
projeto. Os azulejos do piso, 
aliás, são do maior bom gosto 
e caracterizam a época de sua 
construção.

A-10

OMBRELLONES II 

Diante das observações desta 
coluna, o secretário Pedro 
Pezutto, da Agricultura, resolveu 
invest igar a ut i l i zação dos 
ombrellones que serão colocados 
no deck, ao lar livre, nas duas 
entradas principais. Pretende 
colocar árvores imensas ao redor 
do deck para oferecerem sombra 
e os ombrellones, ao invés de 
varetas segurando a lona-que 
poderão tornar-se débeis diante 
de uma ventania- teriam uma 
estrutura, abaixo da lona, de 
placas metálicas. Deve ser uma 
solução plausível. 

A SETE CHAVES

O ex-chanceler e ex-senador, 
o  r i o - p r e t e n s e  A l o y s i o 
Nunes Ferreira, fidelíssimo 
ao isolamento social, anda 
trancado em seu pied-à-terre 
rio-pretense, ao lado da mulher, 
a elegante Gisele. Não sai nem 
para dar bom dia ao porteiro. 
Se pela de medo do covid. E 
olha que eles são fieis a um 
bom restaurante e um bom 
vinho para molhar a conversa.

José Mattar Jr, doçura em forma de gente

O DJ Formiga (Alcides Alves Jr), pleiteando por uma vaga na Câ-
mara Municipal, na foto ao lado de sua mãe Sofia Sáfadi Alves.

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

VIDA NOVA II 

Fiquei excessivamente impressionado e orgulhoso por ver a alta 
qualidade das instalações da Santa Casa de Misericórdia para 
cirurgias, acomodações de pacientes, corpo clínico, enfermagem 
e receptivos que alavancam esse nosocômio onde nasci - sob o 
nome de Sanatório São José -a um hospital de alta categoria. 
De Primeiro Mundo. De orgulhar a todos nós, da cidade e região.

VIDA NOVA III 

Eu já conhecia a qualidade da administração impressa pelo Dr. 
Nadim Cury, na Presidência do Clube Monte Líbano e agora tive o 
prazer imenso e a satisfação de perceber que o trabalho dele como 
provedor da Santa Casa, merece igualmente os mais calorosos 
aplausos. 

anunciou quarta-feira, a 
autorização para reabertura 
dos parques temáticos ao 
público a partir de 23 de 
setembro. O aval vale para 
parques instalados em 
municípios que estão na fase 
amarela do Plano São Paulo 
por 28 dias consecutivos.

      Os dois presidentes 
da Câmara- de Deputados 
e a nossa, Municipal – 
respectivamente Rodrigo Maia 
e Paulo Pauléra, testaram 
positivo para o Covid.

     Os japoneses vão lançar 
este mês, ao custo aproximado 
de R$ 40,00, máscaras com 
tecnologia de ponta, que 
aumentam o volume da voz 
e atendem a uma série de 
comandos no celular.


