
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.103 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Quarta-feira, 28 de outubro de 2020

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

ARMAS PF  Recebe informação de inteligência sobre arsenal e apreende 17 
pistolas e 34 carregadores na BR-153 em trecho urbano de Rio Preto.  Pág.A4

Cães em situação de maus-tratos são 
resgatados após denúncia de insalubridade

Pág. A3

DIA DE SÃO JUDAS André e Karla fortalecem a fé após 
gestação de risco e nascimento da filha com saúde.       Pág.A6

Liderança do 
PSOL vem à 

cidade para apoiar 
Marco Rillo

Conselhos definem 
volta às aulas 

do Fundamental 2 

PÚBLICO E PRIVADO Arquivo PESSOAL

A volta às aulas presenciais 
para o Ensino Fundamental 2 
nas quatro unidades munici-
pais de Rio Preto fica a critério 
dos Conselhos de Escolas, Pais 
e Alunos, conforme divulgado 
ontem (27) pela Prefeitura 
de São José do Rio Preto. 
Já para as escolas estaduais 

e privadas a decisão do re-
torno presencial fica a cargo 
de cada unidade, levando 
em consideração todas as 
diretrizes publicadas através 
de Leis, Decretos, Delibera-
ções e Instruções Normativas.
O retorno deve acontecer de 
forma gradual e obedecendo 

a uma série de critérios sani-
tários: entre eles, o estabele-
cimento de turmas menores, 
mantendo o distanciamento 
social, e a obrigatoriedade do 
uso de máscara por alunos, 
funcionários e professores, 
como determina o Plano São 
Paulo.                        Pág.A2
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Aprovado projeto 
que permite 

barba e bigode 
dos GCMs 

Pág. A3

Cidade terá
perímetro

urbano 
ampliado

Pág. A2

Procon de RP
tem queda de
reclamações 
de compras

Drones vão
auxiliar PF

contra crime
eleitoral

Os equipamentos vão atuar 
em parte dos 11 locais de vota-
ção de RP utilizando tecnologia 
de ponta.

                               Pág.A4

América segue
em busca de

segunda vitória
no Paulista B

O confronto será hoje contra o 
Andradina, fora de casa, a partir 
das 15h. O técnico Antônio Lucas 
focou em finalizações durante os 
treinos da semana.         Pág.A5  

Divulgação Polícia AMBIENTAL

Os animais foram encontrados com pouca água, comida escas-
sa e em ambiente com muita sujeira  

Guilherme BATISTA

Polícia Militar Ambiental recolheu os cachorros para cuidados. 
Segundo o dono, eles eram utilizados para caça             

Fran/AMÉRICA

Segue busca
incessante de 

Miriã para 
achar Davi

Mãe foi até Novo Horizonte 
verificar se um rapaz “meio 
perdido” na praça central era 
seu filho, mas a pista era falsa.                  
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São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de outubro de 2020 COTIDIANO

Conselhos definem sobre volta às aulas 
presenciais do Fundamental 2 em novembro

A Prefeitura de São José do 
Rio Preto, através da Secretaria 
de Educação, divulgou nesta 
terça-feira (27) que tomou uma 
decisão com relação ao retor-
no das aulas presenciais dos 
alunos do Ensino Fundamental 
2 (6° ao 9° ano, de 10 a 14 
anos), já para o próximo dia 3 
de novembro.

Nas quatro unidades mu-
nicipais de Rio Preto (Darcy 
Ribeiro, Roberto Jorge, Luís 
Jacob e Michel Pedro Sawaya) 
a volta fica a critério dos Conse-
lhos de Escolas, Pais e Alunos. 
As demais unidades de ensino 
(Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental 1) manterão a 
suspensão das aulas presen-
ciais até o final do ano letivo de 
2020, permanecendo apenas 
com as atividades de forma 
remota e entrega de material 
nas secretarias.

Já para as escolas esta-

duais e privadas a decisão do 
retorno presencial fica a cargo 
de cada unidade, levando em 
consideração todas as diretri-
zes publicadas através de Leis, 
Decretos, Deliberações e Instru-
ções Normativas.

O retorno deve acontecer de 
forma gradual e obedecendo 
a uma série de critérios sani-
tários: entre eles, o estabele-
cimento de turmas menores, 
mantendo o distanciamento 
social, e a obrigatoriedade do 
uso de máscara por alunos, fun-
cionários e professores, como 
determina o Plano São Paulo.

No fim do mês de setembro, 
as escolas privadas contesta-
ram a decisão da Secretaria de 
Educação de permitir apenas o 
retorno das atividades escolares 
do ensino médio, Procurado 
pelo DHoje, o diretor regional 
do Sindicato das Escolas Parti-
culares (Sinepe), Carlos Tozzo, 
afirmou que se pronunciará so-
mente nesta quarta-feira (28).

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Na contramão do Estado, Procon Rio Preto registra 
queda em reclamações por compra na internet

pensam em vender”, afirmou 
o diretor executivo do Procon-
-SP, Fernando Capez.

Denúncias podem ser rea-
lizadas pelo site www.procon.
sp.gov.br ou pelo Whatsapp do 
Procon Rio Preto (17) 99627-
0528.

Vinicius LIMA

Divulgação

Divulgação

12° CONP - Congresso 
de Odontologia da Unorp 

acontece online

O 12° CONP - Congresso de 
Odontologia do Norte Paulista – 
está acontecendo desde segun-
da-feira (26) e se encera hoje 
(28) na UNORP e pela primeira 
vez teve sua edição online devido 
à pandemia.

O evento conta com apre-
sentações de trabalhos acadê-
micos e palestras transmitidas 
pelo canal oficial da UNIPÓS no 
Youtube. As inscrições foram 
gratuitas e os participantes terão 
direito a certificado.

“Nosso principal foco é levar 
o conhecimento, informações 
técnico e científicas mais atuais 
dentro da área de odontologia,” 
afirma a Especialista e Mestra 
em Periodontia Dra. Mayara.

Na programação de segun-
da-feira (26), a dra. Daniela Rios 
tratou do tema “Descubra como 
os Biomateriais podem resolver 

os problemas clínicos da odon-
topediatria” e o prof. dr. Maurício 
Umeno Watanabe discorreu so-
bre o tema “Simplificando o uso 
de resinas compostas”.

Ontem (27) o dr. Eduardo 
Mukai falou sobre “Transição do 
analógico para o digital” e prof. 
dr. Marcio Fernando de Morais 
Grisi discutiu o tema “Manter 
ou extrair os dentes - guia para 
a tomada de decisões no con-
texto periodontal”, enquanto o 
prof. dr. Weber Ricci abordou a 
“Odontologia Contemporânea - 
Uma nova era”.

Hoje (28) as apresentações 
dos trabalhos acadêmicos terão 
premiação para o 1º lugar (R$ 
500,00), 2º lugar (R$ 300,00) 
e 3º lugar (R$ 200,00).

Dr. Elias Kassis é um dos 
profissionais mais renomados da 
odontologia em Rio Preto, coor-
denador do curso de Odontologia 
e diretor geral da Unipós.

Janaína PEREIRA

PROCON

O Procon de Rio Preto re-
gistrou uma queda de 57,5% 
nas reclamações de compras 
na internet em 2020. O núme-
ro vai na contramão do Estado 
de São Paulo, que contabiliza 
um aumento de 208%.

Até o dia 26 de outubro, 
o Procon de Rio Preto havia 
registrado 311 reclamações, 
a maioria referente a ele-
troeletrônicos e televisores. 
Em 2019 haviam sido 732 
reclamações, com o vestuário 
entrando na lista. “A queda 
não necessariamente reflete 
que houve menos problemas 
em compras pela internet. O 
Procon ficou fechado durante 
a pandemia, com atendimen-
tos apenas via Whatsapp, 
o que fez os consumidores 
buscarem outros meios para 
a solução de problemas”, 
afirmou o coordenador do 
Procon, Zaqueu Felipe dos 
Santos.

Durante o mês de outubro, 
até o momento, foram 47 
reclamações registradas. O 
maior número contabilizado 
foi durante o mês de janeiro, 
com 72 casos. “Esse número 
no começo do ano reflete as 
compras do Natal, o período 
de maior consumo do ano. Em 
geral, problemas em compras 

Divulgação

RIO PRETO 

CONGRESSO ODONTO

COMUNICAÇÃO Faculdade Unilago promove 22ª Semana da 
Comunicação online com palestrantes de peso

A Faculdade Unilago de 
Rio Preto realiza a 22ª edição 
da Semana da Comunicação. 
O tema desse ano é “Novos 
Caminhos da Comunicação” 
e o evento busca colocar os 
universitários em contato 
com profissionais de grande 
renome nacional.

O evento, que é realizado 
todo ano presencialmente, 
esse ano está sendo online 
desde segunda-feira (26) até 

30 de outubro, e será trans-
mitido pela plataforma Zoom, 
lembrando que é totalmente 
gratuito.

A Semana da Comunica-
ção é voltada aos estudantes 
dos cursos de Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, 
Marketing, Design Gráfico 
e Produção Audiovisual e a 
todos os que se interessarem 
pelo tema.

O evento conta com nomes 
de profissionais de grandes 
empresas de comunicação e 

programas, como Profissão 
Repórter, da Rede Globo, Con-
versa com Bial, CNN Brasil e 
Netflix

Na segunda-feira (26), a 
abertura foi com Stenio Moura, 
líder de uma unidade da ID 
TBWA, e na terça-feira (27) foi 
a vez da renomada jornalista, 
redatora do programa “Conver-
sa com Bial”, roteirista da série 
“Em Nome de Deus”, conteúdo 
exclusivo no Globoplay e idea-
lizadora do blog “Morte sem 
Tabu”, do jornal Folha de São 

Janaína PEREIRA

Divulgação

pela internet são fáceis de 
resolver, exceto quando o con-
sumidor caiu em um golpe”, 
comentou Zaqueu.

O coordenador ainda deu 
dicas para evitar cair em 
golpes. “É importante que o 
consumidor verifique todas as 
informações, principalmente 
as formas de pagamento, 
para ver se a empresa é de 
confiança. Preços muito abai-
xo dos que são oferecidos no 
mercado podem ser armadilha 
e jamais comprar em lojas 
que não fornecem o endereço 
físico”, explicou.

No Estado, o Procon-SP 
contabiliza 120.714 mil re-
clamações relacionadas a 
problemas sobre compras 
online no segundo semestre, 
praticamente o mesmo núme-
ro do primeiro semestre inteiro 
que foi de 121.173. Demora 
ou não entrega do produto e 
problemas com cobrança são 
os questionamentos mais 
recorrentes. Até o dia 17 de 
outubro deste ano, já somam 
241.887 demandas contra 
78.419 de todo o ano de 
2019.

Diante desse panorama 
e, já antecipando os proble-
mas que poderão se repetir 
na Black Friday, o Procon-SP 
convocará uma reunião com 
as principais empresas do 

comércio varejista eletrônico. 
“Vamos solicitar que tomem 
providências para atender aos 
direitos dos consumidores. 
Esses fornecedores precisam 
investir mais no seu pós-ven-
da, o consumidor não pode 
ser refém de empresas que só 

Zaqueu Felipe dos Santos, coordenador do Procon

Paulo.
Hoje (28) a Semana da Co-

municação prossegue com a 
jornalista e repórter do progra-
ma da Rede Globo Profissão 
Repórter, Eliane Scardovelli, 
também roteirista da série 
“Marielle” do Globoplay, e com 
Leonardo Bocalon, publicitário 
e diretor da Zanon Digital e 
diretor de marketing da Seg-
credi falando sobre jornalismo 
e produção audiovisual.

Amanhã (29) Evandro Cini 
é quem ministra palestra, ele 

O retorno deve
 acontecer de forma 

gradual e obedecendo 
a uma série de 

critérios 
sanitários

que é repórter especial da 
CNN Brasil e âncora do pro-
grama “Visão CNN”.

Para encerrar com chave 
de ouro, a Semana da Comu-
nicação da Unilago traz Rog 
Souza, jornalista e diretor da 
série “Bom Dia Verônica”, da 
Netflix.

Os interessados em se 
inscrever para assistir as pa-
lestras podem acessar o link 
https://www.sympla.com.br/
22-semana-da-comunica-
cao...
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PROTOCOLADO

Liderança do PSOL
O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, vem hoje a 

Rio Preto com o objetivo de trazer seu apoio político ao candidato 
a prefeito pelo partido Marco Rillo (foto). Segundo a assessoria 
de Rillo, Medeiros é gaúcho, porém, reside na capital paulista. 
Apesar de não estar exercendo cargo eletivo, o gaúcho tem ampla 
experiência na política por ter liderado por oito anos a bancada 
do PSOL na Câmara Federal. Aliás, é a primeira liderança, com 
expressão nacional da sigla, que vem à cidade para dar uma 
força ao candidato nesta reta final da campanha no primeiro 
turno. Na pré-campanha eleitoral, Rillo tentou agregar partidos 
de esquerda, como PT e o PCdoB, para ter mais estrutura com 
o intuito de brigar pelo cargo de prefeito. A união da frente de 
esquerda, no entanto, não foi viabilizada e agora cada um con-
corre com suas próprias forças.

Supera
O secretário de Governo, 

Jair Moretti, informou que vai 
fazer exames hoje para saber 
se já está livre da covid-19. 
Dependendo dos resultados 
dos exames, Moretti volta a 
trabalhar amanhã. Falando 
sobre os efeitos provocados 
pelo coronavírus, revelou 
que os sintomas não foram 
leves como acontecem com 
algumas pessoas. “Ainda 
bem que tenho boa saúde”, 
frisou. Como a quarentena 
termina hoje, portanto, tudo 
vai depender dos exames 
e da orientação médica 
para Moretti voltar a dar 
expediente no 9° andar da 
Prefeitura.

Falta disciplina
Mesmo com o número elevado de contaminações e de mor-

tes por covid-19, projeto que tramita na Câmara Federal torna 
facultativo o uso de máscaras de proteção individual em locais 
abertos, em estabelecimentos que desenvolvam atividades es-
senciais, em órgãos públicos e em templos religiosos. Autor da 
proposta, Giovani Cherini (PL-RS), concorda com a tese de que 
o uso de máscaras é fundamental para a redução da transmis-
são da covid-19, mesmo assim, entende que a obrigatoriedade 
do uso pode ser dispensada em algumas situações. “Pessoas 
que entenderem que deve continuar usando poderá fazê-lo, até 
porque o distanciamento social terá que ser observado”, ponde-
ra. O deputado é mais um que quer aparecer neste período de 
pandemia. Boa parte do povo não tem disciplina e a proposta só 
serve para prolongar a interrupção das infecções.

Engorda
A conta do candidato a 

prefeito Marco Rillo (PSOL) 
deu uma pequena engorda-
da ao receber recursos finan-
ceiros da Executiva Estadual 
do partido e de pequenas 
doações de correligioná-
rios. O partido, por meio do 
fundo eleitoral, enviou R$ 
189.287,37, e correligio-
nários doaram R$ 10 mil, 
totalizando R$ 199.287,37 
para bancar as despesas.  
Até agora o candidato gastou 
R$ 51.287,28 com material 
de campanha. Se comparar 
com outros candidatos, o 
valor que Rillo recebeu ainda 
é pouco para fazer uma cam-
panha mais robusta.

Íntegro
O escritor Vismar Kfouri, 

que teve boa relação de 
amizade e profissional com 
o saudoso general Goubery 
do Couto e Silva, disse que 
depois de Duque de Caxias 
pode dizer que ele foi a 
figura mais íntegra e compe-
tente no quadro do Exército. 
“Era respeitado e admirado 
pela maioria dos oficiais 
das Forças Armadas”, diz. 
Segundo ele, onde estiver, 
Goubery deve estar triste por 
não ver nenhum oficial com 
nome para comandar o Mi-
nistério da Defesa. “Os que 
estão no Executivo servem 
de tapete para o presiden-
te”, ironizou.  

Urge
Depois de superar a co-

vid-19 no Hospital Albert 
Einstein, Valdomiro Lopes 
(PSB) já se encontra em 
Rio Preto e diz que pretende 
dar algumas orientações ao 
candidato a prefeito Marco 
Casale (PSL) para implemen-
tar o seu plano de governo. 
Como faltam 19 dias para as 
eleições, o ex-prefeito, mes-
mo não tendo se recuperado 
plenamente, tem de entrar 
o mais rápido possível no 
campo de batalha para usar 
seu poderio político com o 
objetivo de tentar empurrar 
o candidato Casale para 
o segundo turno. Afinal, o 
tempo urge!

Ataques
Anderson Branco (PL) 

disse que registrou boletim 
de ocorrência na Polícia Civil 
onde relatou ataques fakes 
na sua página no Facebook, 
com o objetivo de denegrir 
a sua imagem. O vereador 
informou ainda que, como 
se trata de crime na rede 
social, vai procurar a Polí-
cia Federal para identificar 
os perfis dos autores dos 
crimes virtuais. “Usam pa-
lavras de baixo calão para 
me denegrir, tenho suspei-
tos, mas ainda não posso 
revelar”, contou. “Sinal que 
estou incomodando o siste-
ma e vamos identificar os 
canalhas”, finalizou.

Sem percalço
Faltam 19 dias para o 

eleitorado escolher o novo 
prefeito, no dia 15 de no-
vembro, que irá adminis-
trar a cidade nos próximos 
quatro anos. Edinho Araújo 
(MDB), se não ocorrer ne-
nhum percalço, no mínimo, 
estaria no segundo turno. 
Nove postulantes, uns mais, 
outros menos, ainda lutam 
para galgar a segunda fase 
do processo eleitoral. Com 
base na pesquisa divulgada 
recentemente pelo jornal 
DHoje, se o eleitorado man-
ter o que foi revelado ao FLS 
Pesquisa, o processo pode 
ser definido no primeiro tur-
no. A conferir!

Vereadores aprovam 
legalidade da inclusão de 303 
hectares no perímetro urbano

Os vereadores aprovaram 
na sessão dessa terça-feira 
(27) a legalidade dos seis 
Projetos de Lei Comple-
mentar do Executivo que 
incluem no perímetro urba-
no de Rio Preto áreas que 
somadas equivalem a 281 
campos de futebol, um total 
de 303,7345 hectares (ou 
3.037.344,5 m²).  Todos os 
projetos tiveram 16 votos 
favoráveis.

Os projetos envolvem 
áreas que devem receber 
empreendimentos urba-
nos, como a construção de 
loteamentos residenciais e 
comerciais, nos próximos 
anos, após aprovação e 
integração dos terrenos na 
zona urbana do município. A 
estimativa é de 6.154 lotes 
residenciais e mais 319 
comerciais.

Na justificativa da prefei-
tura, autora das propostas, 
teve a aprovação técnica de 
viabilidade das secretarias e 
autarquias municipais que 

integram o GRAPROURB 
(Grupo de Análise de Proje-
tos Urbanísticos), que ava-
liam que as áreas ficam nas 
proximidades de núcleos 
urbanos.

Os proprietários destas 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

18 SECRETÁRIOS

Secretários poderão ser obrigados a prestar 
esclarecimentos mesmo sem aprovação de convocação 

O vereador Renato 
Pupo (PSDB) protocolou 
projeto de Emenda à Lei 
Orgânica que quer exigir 
o comparecimento dos 
secretários municipais 
para prestar esclareci-
mentos aos vereadores, 
independente de aprova-
ção de requerimento de 
convocação.

Por diversas vezes, nos 
últimos anos, a rejeição 
de aprovação de convo-

cações gerou polêmicas 
e discussões entre os 
vereadores. 

A obrigação terá que 
acontecer mediante prévio 
agendamento da presi-
dência da Casa, sendo 
limitada a obrigatorieda-
de uma vez a cada seis 
meses. 

As perguntas deverão 
ser previamente formula-
das e protocoladas com 
até 24 horas de antece-
dência da sessão da qual 
o secretário for participar.

Sérgio SAMPAIO

Projeto que permite barba e bigode dos GCMs é aprovado

Integrantes da Guarda Civil 
Municipal poderão usar barba 
ou bigode. Essa liberdade de 
aparência é o que determina 
o Projeto de Lei Complemen-
tar 35/2020 aprovado por 
unanimidade em regime de 
urgência pelos vereadores na 
sessão desta terça-feira (27). 

A proposta do executivo al-
tera o artigo 49 em seu inciso 
XIX da Lei Complementar 331 
de 2010. Esse item determina 
o regramento que os guardas 
devem se apresentar para o 
trabalho diário ou em público. 

Atualmente a regra em 
vigor ainda proíbe o uso de 
barba e costeletas pelos mem-
bros da corporação, com a 
mudança, essa proibição deixa 
de existir. No caso da barba e 
bigode, eles poderão ser usa-
dos desde que não estejam 
desproporcionais, longos ou 
mal aparados.

Na justificativa da prefei-
tura, o projeto tem por fina-
lidade adequar a legislação 
tendo como foco os direitos 
individuais preconizados pela 
Constituição Federal. Agora 
o projeto vai para sanção do 
prefeito Edinho Araújo (MDB).

Sérgio SAMPAIO
Divulgação 

NA SESSÃO 

URBANOS

Proposta do executivo altera o artigo 49 em seu inciso 
XIX da Lei Complementar 331 de 2010

seis áreas, em contrapartida 
à inclusão das mesmas ao 
perímetro urbano, deverão 
pagar, junto ao Fundo de 
Desenvolvimento Susten-
tável, a importância de R$ 
14.027.094,00, valores 

O mérito dos projetos pode ser votado na próxima sessão

que poderão ser utilizados 
para propiciar a realização 
de obras que beneficiem a 
população.

O mérito dos projetos 
pode ser votado na próxima 
sessão.

Sérgio SAMPAIO
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SAMPAIO

esclarecimentos mesmo sem aprovação de convocação 
Divulgação

Projeto obriga divulgação de radares com 
20 dias de antecedência em site 

Projeto do vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas) proto-
colado esta semana quer obri-
gar a Prefeitura a divulgar em 
seu site a localização de todos 
os radares fixos e móveis com 
suas respectivas velocidades 
permitidas.

Segundo Pauléra, proje-
to semelhante a este já foi 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa e sancionado pelo 

governador João Doria (PSDB). 
O objetivo é dar transparência 
sobre a localização destes 
aparelhos.

Os dados dos locais devem 
ser disponibilizados no site da 
prefeitura com 20 dias de an-
tecedência da instalação dos 
radares. A administração de-
verá assegurar a implantação e 
execução do novo regramento 
no prazo máximo de 90 dias 
após sua publicação.

Sérgio SAMPAIO Divulgação

20 dias de antecedência em site 
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ZELITA ALZIRA FERREIRA natural de 

Lagoa dos Gatos/BA, faleceu aos 84 anos 
de idade. Era viuva do Sr. Antônio Teixeira 
Carvalho e deixa os fi lhos Maurino, Ama-
rildo, Irene, Tereza, Claudomiro, Cícero 
(falecido), Cleusa, Neusa, Aparecida.  Foi 
sepultada no dia 27/10/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

CRUELDADE 

Cães são resgatados e homem 
é multado em R$ 117 mil

A Polícia Militar Ambiental 
multou um ajudante de pedrei-
ro, de 56 anos, por crime am-
biental, nesta terça-feira (27). 
Ele mantinha 39 cachorros em 
situação de maus-tratos, em 
sua casa no Jardim Ouro Ver-
de, em Rio Preto. Os animais 
foram encontrados durante o 
cumprimento de uma ordem ju-
dicial solicitada pela Vigilância 
Ambiental para avaliação am-
biental do imóvel. A autuação, 
no valor de R$ 3 mil por animal, 
totalizou R$ 117 mil.

No local, foram apreendidos 
34 cachorros, de várias raças, 
incluindo pitbull, em situação 
de maus-tratos. O filho do dono 
dos animais fugiu com os ou-
tros cinco cães. Além da Polícia 
Ambiental, a ação foi realizada 
em conjunto com a Dibea (Di-
retoria do Bem Estar Animal) e 
contou com o apoio da GCM 
(Guarda Civil Municipal).

A maioria dos animais esta-
vam amarrados em cordas de 
1,5 metro, a água disponível 
era escassa e suja. No mo-
mento em que as autoridades 
chegaram à casa, não havia co-
mida para os cachorros. Alguns 
ainda apresentavam lesões na 
pele e, possivelmente, doença 
do carrapato.

Os animais foram levados 
para o CCZ (Centro de Controle 
de Zoonoses), onde passaram 
por avaliação clínica e exa-
mes para verificar o estado de 
saúde. Posteriormente, foram 
encaminhados para o Hospital 
Veterinário da Unirp, que ficará 
responsável pela realização do 
tratamento. Ao serem reabilita-
dos, os animais serão disponi-
bilizados para doação.

O proprietário da casa e dos 
animais, Edson Roberto Ven-
dramin nega que os cachorros 
sofram maus-tratos. “Na minha 
cabeça não tem maus-tratos, 
mas eles que são da lei que vão 
dizer. O que eu posso fazer?”, 
questiona Edson, que, em se-
guida, admite que os animais 
são usados para caça ilegal. 
“Eu tenho esses animais desde 
a infância, eu cuido deles. Levo 
para caçar porcos. Como o 
porco, dou para os irmãos, vizi-
nhos. Eu gosto de caçar desde 
criança”, conta.

Questionado pelo DHoje 
sobre o porquê dos animais 
estarem amarrados, Edson ale-
gou que eles brigam, por isso 
os deixa amarrado: “mas tem 
comida, olha ali quanto saco de 
ração”, se referindo a uns cinco 
sacos grandes e vazios.

Biólogo da Vigilância Am-
biental, César Leandro Jerônimo 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

Biólogo da Vigilância 
Ambiental, César Leandro 
Jerônimo informou que o 
pedido à Justiça, que 
culminou na ordem 
judicial, ocorreu em 
razão de suspeita e 
várias denúncias de
que o local era insalubre

Divulgação

Homem é agredido 
após sumiço de 

bicicleta de R$ 15 mil

Um servente de pedreiro, de 
34 anos, foi agredido por um 
grupo após sumir com a bici-
cleta de um deles, avaliada em 
R$ 15 mil. A agressão ocorreu 
nesta segunda-feira (26), na 
avenida Cenobelino de Barros 
Serra, em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada 
para atender uma ocorrência 
em que um homem estaria 
sendo espancado. Ao chegar ao 
local, os policiais se depararam 
com a vítima, que apresentava 
ferimentos e estava sangrando, 
e outros dois homens, o dono 
da bicicleta e um funcionário 
dele. A vítima contou que outros 
dois homens, inclusive um deles 
armado, também participaram 
da agressão, mas já haviam 
ido embora.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o dono da bicicleta contou aos 
policiais que no final de sema-
na havia deixado o veículo na 
casa do funcionário e quando 
retornou para buscar não a en-
controu. Após insistir para saber 
o paradeiro da bicicleta, por 
fim, o funcionário contou que 
a bicicleta havia sido furtada. 
Ele também disse que tinha ido 
comprar maconha e, no cami-
nho, teria encontrado a vítima, 
que indicou um amigo, de con-
fiança, para comprar a droga 
para eles. A bicicleta, então, foi 
entregue a esse amigo, que saiu 
para comprar o entorpecente e 
não a devolveu.

Ainda segundo o relato aos 
policiais, a dupla, acompanha-
da de outros agressores, en-
controu o ajudante de pedreiro 
e o agrediu.

Os três foram levados à 
Central de Flagrantes, onde 
foram ouvidos e liberados. A 
bicicleta não havia sido localiza-
da. O caso foi registrado como 
apropriação indébita e lesão 
corporal e será investigado pelo 
2° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

AMEAÇA

PF vai usar drone para combater 
crimes eleitorais em Rio Preto

Pela primeira vez, a Po-
lícia Federal vai usar drones 
nas eleições para prevenir e 
reprimir crimes eleitorais. A 
PF de Rio Preto apresentou o 
equipamento na manhã desta 
terça-feira, na sede da delega-
cia na cidade.

Utilizado para fiscalizar 
“boca de urna” e transporte 
irregular de eleitores nas elei-
ções municipais deste ano, o 
drone será operado por dois 
policiais federais durante todo o 
dia da eleição – 15 de novem-
bro, em parte dos 111 locais 
de votação de Rio Preto. Ao 
todo, serão utilizadas mais de 
100 aeronaves para sobrevoar 
as principais zonas eleitorais 
do Brasil. Os equipamentos 
serão alocados em municípios 
estratégicos em todo o território 
nacional.

De acordo com a PF, os 
equipamentos possuem tec-
nologia de ponta e são capazes 
de tornarem-se imperceptíveis 
ao voar em elevada altitude. Os 
drones possuem câmeras com 
mecanismo de aproximação a 
uma distância de 100 metros, 

para identificar suspeitos, pla-
cas de veículos, entregas de 
santinhos e situações de com-
pra de votos, com imagens de 
alta nitidez.

Os locais que serão monito-
rados são previamente defini-
dos e têm autorização dos voos 
pela Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil). “Não divulgamos 
quais são por uma medida de 
segurança. O objetivo é coibir 
algumas condutas vedadas, 
como a boca de urna, que é 
o assédio aos eleitores, de 
correligionários ou dos próprios 
candidatos, o transporte ilegal 
de eleitores, principalmente 
daqueles que moram na zona 
rural, para que isso não sirva 
de moeda de troca para voto”, 

Tatiana PIRES

FISCALIZAÇÃO

PF apreende arsenal 
com 17 pistolas e 34 

carregadores na BR-153

A Polícia Federal de Rio Preto 
apreendeu 17 pistolas de origem 
estrangeira e 34 carregadores na 
noite nesta segunda-feira (26), 
na BR-153, trecho urbano de 
Rio Preto. A ação contou com 
o apoio da Polícia Rodoviária 
Estadual (TOR).

Três homens foram presos 
em flagrante, sendo que um 
deles é subtenente do Corpo de 
Bombeiros do Estado de Goiás. 
O arsenal, segundo informações 
da PF, vinha da fronteira com o 

Paraguai e seguia com destino a 
Minas Gerais.

A operação ocorreu após 
a PF receber informações de 
inteligência que indicavam o 
transporte do arsenal em dois 
veículos. De acordo com a PF, 
durante a abordagem aos veí-
culos, dois Renault Duster, os 
motoristas tentaram fugir, mas 
foram detidos.

Todos os presos e o arma-
mento apreendido foram enca-
minhados para a sede da PF na 
cidade. Eles irão responder por 
tráfico de armas.

Tatiana PIRES

ARMAS 

informou que o pedido à Justiça, 
que culminou na ordem judicial, 
ocorreu em razão de suspeita e 
várias denúncias de que o local 
era insalubre:

“Viemos avaliar a situação 
ambiental porque ele não dei-
xa entrar agentes de saúde e, 
como foi constatado, o local 
é propício ao surgimento do 
mosquito palha, transmissor 
da leishmaniose, e possíveis 
criadouros do mosquito aedes 
aegypti, transmissor da dengue, 
zika e chikungunya. Ao consta-
tar maus-tratos aos animais, 
os órgãos competentes foram 
acionados”.

A Vigilância Ambiental orien-
tou Edson em relação à limpeza 
que deve ser feita no imóvel 
e fez uma autuação por risco 
sanitário. O morador tem até o 
dia cinco de novembro para fazer 
a limpeza da casa, retirando do 
local os materiais inservíveis. 
“Há fezes espalhadas, tem uma 
fossa aberta com dejetos. Além 
da recolha dos animais, passa-
mos todas as orientações de 
manejo ambiental necessário”, 
explicou o biólogo César.

Edson foi preso e encami-
nhado para a Central de Flagran-
tes, onde prestou depoimento 
e foi liberado. Ele deverá res-
ponder em liberdade por crime 
ambiental.

RIO PRETO

explicou o delegado Gustavo 
Carvalho Gomes.

As imagens dos drones de 
todo o país serão enviadas para 
o Centro Integrado da PF, esta-
dual e federal. Caso os operado-
res visualizem algum flagrante 
de crime eleitoral, é feito o 
acionamento aos policiais, que 
estarão de sobreaviso. “A equi-
pe que estiver de sobreaviso se 
deslocará imediatamente para 
o local indicado. Temos dois 
viés, evitar e reprimir crimes 
eleitorais, através de imagens 
de grande alcance e periféricas, 
e ocorrendo possamos ter agi-
lidade e mobilidade maior para 
agir e tomar as providências 
cabíveis”, ressalta o delegado 
Gustavo.

Divulgação

Delegacia seccional aponta déficit de 288 policiais

O Sindpesp – Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Estado 
de São Paulo – divulgou dados 
atualizados na noite de segun-
da-feira (26) sobre a falta de 
policiais civis no Estado de São 
Paulo. O levantamento mostra 
que há uma falta de 614 po-
liciais civis nas seccionais de 
toda região.

O levantamento feito pelo 
Sindpesp traz informações 
com números divididos por 
delegacias seccionais de todas 
as regiões do Estado de São 
Paulo, como Rio Preto, Ca-
tanduva, Fernandópolis, Jales, 
Novo Horizonte e Votuporanga, 
e também por carreiras, sen-
do elas delegado, escrivão, 
investigador, agente policial, 
agente de telecomunicações, 
papiloscopista e auxiliar papi-
loscopista.

Em Rio Preto os dados 
apontam um déficit de 288 po-
liciais na Delegacia Seccional, 
já em Catanduva, o déficit de 
policiais chega a 123.

Segundo os dados divul-
gados, o déficit estadual está 
em média perto de 34%. A 
Polícia Civil trabalha com apro-
ximadamente 66% dos seus 
cargos ocupados no Estado. 
As seccionais de Rio Preto e 
Catanduva estão abaixo da 
média e trabalham com apro-
ximadamente 50% dos seus 
cargos ocupados.

As demais seccionais que 
formam o Deinter 5 estão um 
pouco acima da média esta-
dual, mas ainda com déficit 
acentuado. Em Fernandópolis, 
são 53 cargos a menos ocu-
pados equivalem a 68%. Jales 
apresenta 54 policiais a menos, 
o que equivale a 74%. Em Novo 
horizonte são 41 cargos dispo-
níveis, o equivalente a 61%, 
e Votuporanga apresenta um 
déficit de 55 policiais, o que 
corresponde a 73%.

De acordo com o sindicato, 
além de sobrecarregar os po-
liciais, que chegam a realizar 
a função que deveria ser feita 
por quatro profissionais, essa 
deficiência compromete muito 

Janaína PEREIRA a qualidade do serviço de inves-
tigação e a segurança pública 
dos moradores da região.

A presidente do Sindicato 
dos Delegados de Polícia de 
São Paulo, Raquel Kobashi 
Gallinati afirma que esse dé-
ficit é um dos problemas que 
formam o cenário agonizante 
da Polícia Civil de São Paulo.

“Hoje trabalhamos com 
equipamentos obsoletos, via-
turas sem manutenção e dele-
gacias em péssimo estado de 
conservação”, afirma.

Raquel ainda frisa que tudo 
isso é somado ao fato da Polí-
cia Civil de São Paulo receber 
o pior salário do país, e que a 
situação só não é pior devido 
à dedicação dos Policiais Civis, 
que se desdobram para ofere-
cer uma segurança pública de 
qualidade.

O Sindicato dos Delegados 
de São Paulo alega que vai con-
tinuar denunciando o descaso 
do Governo do Estado com a 
Polícia Civil, que também repre-
senta um descaso com a segu-
rança da população paulista.

DESAPARECIDO
Mãe de Davi continua buscas pelo 

filho desaparecido há 10 dias

Miriã Moreira, de Rio Preto, é 
mãe de Davi Moreira Fiamenghi, 
de 30 anos, que desapareceu há 
10 dias em Guapiaçu, no dia 18 
de outubro.

A mãe busca incessantemen-
te por notícias do filho e informou 
que nesta terça-feira (27) foi até 
a cidade de Novo Horizonte, na 
região, após receber uma pista 
de que tinha um Davi na cidade, 
“meio perdido” na praça central. 
Como não conseguiu fotos, Miriã 
largou tudo e foi até a cidade 
para ver se realmente se tratava 

de seu filho, mas novamente era 
uma pista falsa.

Miriã informou que pediu 
ajuda da Polícia de Guapiaçu para 
fazer umas buscas nas matas, em 
beira de rios da região e também 
pedirá apoio da Polícia de Rio 
Preto para isso.

Segundo Miriã, o filho não 
levou nada que possa ser loca-
lizado e não fez nenhuma mo-
vimentação bancária. A mãe de 
Davi continua fazendo o apelo 
para que quem tiver informações, 
pistas concretas sobre o desa-
parecimento do filho, que entre 
em contato pelos telefones (17) 
99117-4745 ou 98146-1734.

Janaína PEREIRA

Jovem é ameaçado com revólver 
durante assalto no Eldorado

Um jovem, de 20 anos, mora-
dor do bairro Eldorado, registrou 
boletim de ocorrência na noite de 
segunda-feira (26), por volta das 
22h, informando que foi abor-
dado por dois homens trajando 
blusa e capuz com um revólver e 
mediante ameaças anunciaram 
o assalto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, os bandi-
dos levaram a carteira do jovem 

com seus documentos pessoais, 
cartões de banco e R$ 12 em 
dinheiro, além de seu telefone 
celular.

Ainda de acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, a 
vítima entrou em contato com os 
PMs que conseguiram rastrear o 
aparelho celular sendo identifica-
do o endereço residencial de um 
dos autores do assalto.

Segundo a PM, ao chegar no 
local, o homem não foi encontra-
do, mas o aparelho de celular foi 
recuperado e devolvido à vítima.

Janaína PEREIRA

Divulgação Polícia AMBIENTAL



Quando se discute prevenção de doenças cardiovasculares, 
pode-se afirmar que não existe milagre. Não existe uma medicação 
miraculosa, nem tampouco um suplemento alimentar que possa, 
isoladamente, modificar o paradigma de tantos agravos cardiovas-
culares, como o infarto do coração, AVC, arritmias e insuficiência 
cardíaca.

A prevenção dos agravos cardiovasculares consiste em ado-
tar um conjunto de medidas saudáveis, baseadas em princípios 
alimentares e atividade física regular. Alguns suplementos como 
os óleos derivados de peixes - conhecidos como ômegas - seriam 
úteis para prevenir a ocorrência dos eventos cardiovasculares, mas 
muitos estudos demonstraram que os mais relevantes benefícios 
dos ômegas seriam na prevenção secundária, ou seja, quando a 
doença já apresenta manifestações iniciais e estas precisam ser 
atenuadas, para não resultar em complicações maiores.

Dentre as dietas que mais promovem bem-estar à saúde car-
diovascular, encontra-se a dieta mediterrânea, na qual são consu-
midos em grande quantidade alimentos como peixes de água fria, 
castanhas, sementes, cereais, azeite de oliva, azeitonas e muitos 
vegetais. Boa parte dos benefícios desta dieta mediterrânea deriva 
da presença dos ômegas e seu efeito anti-inflamatório.

Uma das curiosidades relativas aos ômegas diz respeito aos 
esquimós da Groelândia, indivíduos que habitavam áreas extre-
mamente gélidas do planeta e que basicamente se alimentavam 
de peixes de águas profundas, como salmão e atum. A despeito 
destes peixes serem considerados gordurosos, os esquimós apre-
sentavam longevidade invejável e número reduzido de eventos 
cardiovasculares.

As propriedades dos ômegas baseiam-se principalmente no 
seu efeito antioxidante e anti-inflamatório. Além disso, os ômegas 
são fundamentais para síntese de hormônios, para qualidade es-
trutural dos ossos, para proteção e estabilidade das membranas 
das células, para funcionamento dos neurônios e preservação do 
sistema imunológico.

Os ômegas são estruturas químicas divididas em três subtipos, 
conhecidos como ômega-3, ômega-6 e ômega-9.

O ômega-3 é um tipo de óleo encontrado nos peixes de água 
fria, castanhas, sementes e apresenta efeitos anti-inflamatórios 
predominantes.

O ômega-6 pode ser encontrado em grãos como milho e soja, 
mas apresenta alguns efeitos inflamatórios, não devendo ser con-
sumido em excesso e, sempre que possível, deve ser consumido 
conjuntamente com o ômega-3.

Por fim, o ômega-9 consiste em um óleo de características 
mais neutras, com maior propensão para os efeitos anti-inflama-
tórios e geralmente presente em peixes de águas frias, sementes 
e algumas frutas.

Esta conceitualização é essencial para a correta seleção do 
melhor suplemento de ômegas - teria de ser uma composição de 
ômega-3 com ômega-6 ou então uma composição das três frações 
conjuntamente. Como o ômega-3 apresenta o maior poder anti-in-
flamatório, também poderia ser consumido de forma isolada, na 
forma de suplemento.

Um importante estudo realizado no Japão, denominado de es-
tudo JELIS, analisou pacientes com níveis elevados de colesterol 
quanto ao tratamento exclusivo com medicamentos (estatinas) e 
quanto ao tratamento com estatinas e suplementação com ômegas.

As conclusões deste estudo apontam para os benefícios da 
suplementação com ômegas para melhorar os sintomas cardio-
vasculares e reduzir a necessidade de cirurgia cardíaca ou mesmo 
angioplastia. Por outro lado, este estudo deixa claro que a suple-
mentação com ômegas não atenua substancialmente a mortalidade 
cardiovascular.

Considerando que boa parte dos principais estudos segue esta 
linha do estudo japonês, ou seja, destacando os efeitos positivos 
dos ômegas, mas pontuando algumas limitações, gostaria de deixar 
algumas questões com respostas acerca deste assunto polêmico:

1 - O tratamento do colesterol elevado pode ser feito com o 
uso de ômegas? 

A função dos ômegas é auxiliar na prevenção ou também co-
laborar no tratamento medicamentoso do colesterol elevado. Não 
seria correto dizer que o tratamento do colesterol elevado está 
sendo feito com os ômegas, uma vez que estes teriam um papel 
complementar.

2 - A suplementação com os ômegas pode causar efeitos 
colaterais? 

Há pessoas que podem apresentar basicamente dois efeitos 
colaterais: reação alérgica e alterações digestivas. Deve-se salientar 
que não são efeitos colaterais frequentes e que, quando presentes, 
a suplementação com ômegas deve ser suspensa.

3 - Qual a dose diária recomendada para o consumo de ômegas? 
Em geral, a quantidade mínima recomendada é de 1 grama ao 

dia. Segundo orientação médica, esta quantidade pode ser ampliada 
para até 4 gramas ao dia.

4 - Deve-se dar preferência para alimentos enriquecidos com 
ômegas? 

Sim, trata-se de uma forma interessante de aproveitar os be-
nefícios dos ômegas, quando estes fazem parte da composição de 
leite, pães, margarina e inclusive os chocolates.

5 - Existe algum problema em usar um suplemento de ômegas 
associado com vitaminas? 

Do ponto de vista da associação entre ômegas e vitaminas, 
não há problemas. Aliás, muitos suplementos de ômegas estão 
enriquecidos com vitaminas D, E e tocoferol, potencializando a 
capacidade antioxidante do suplemento. A questão crucial seria 
avaliar se esta associação entre ômegas e vitaminas resultou em 
menores concentrações de ômegas.

A questão final e certamente mais decisiva seria efetivamente 
deixar esclarecido, como uma mensagem final: vale a pena priorizar 
em nossa dieta do dia a dia alimentos ricos em ômegas e também 
usar suplementos de ômegas?

Analisando os principais estudos e também valorizando muitas 
evidências epidemiológicas, a resposta seria seguramente afirma-
tiva. Os ômegas devem, sim, ser priorizados na alimentação ou 
então suplementados, mas tendo em mente que sua função não 
é protagonizar o controle do risco cardiovascular, mas auxiliar na 
prevenção e tratamento de alguns agravos cardiovasculares.

Seguindo o conceito de que muitos alimentos são remédios 
naturais, as principais fontes de ômegas, sobretudo aquelas encon-
tradas na dieta mediterrânea, deveriam estar sempre em destaque 
na rotina alimentar das pessoas.

Caso queira ler mais sobre saúde do coração, acesse meu site: 
https://coracaomoderno.com.br.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago – www.drgabrielcardio.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Alimentação rica em ômegas 
protege o coração: veja cinco 

perguntas sobre o tema

SÃO JUDAS

São muitas as histórias, 
promessas e testemunhos de 
fé a São Judas Tadeu, conheci-
do como padroeiro das causas 
impossíveis e um dos santos 
mais populares no Brasil.

O balconista, André Luiz 
da Silva Barufi, de 35 anos, 
morador do bairro Vila São 
Judas, em Rio Preto, conta 
com orgulho seu testemunho 
de graça alcançada por São 
Judas Tadeu.

Segundo André, sua esposa 
Karla Nicoletti Appoloni Barufi, 
de 33 anos, dizia que sempre 
queria ter uma filha chamada 
Manuela. A esposa engravidou, 
e no ultrassom do 5° mês foi 
constatado que o bebê estava 
com crescimento abaixo do es-
perado. Karla estava com uma 
trombofilia gestacional, que é 
uma formação de coágulos de 
sangue no cordão umbilical.

Após descobrir esse pro-
blema da esposa, os dois se 
apegaram a São Judas. No ca-
minho de casa do casal, todos 
os dias passavam em frente 
à igreja de São Judas e eles 
paravam pra rezar e pedir que 
tudo ocorresse bem durante a 
gravidez.

Manuela nasceu de 26 
semanas, prematura extrema, 
no dia 06 de março de 2018 e 
ficou ao todo 83 dias interna-
da, mas saiu do hospital sem 
nenhuma sequela.

Testemunhos de devotos a 
São Judas Tadeu mostram 

que a fé pode fazer milagres

“Foi ali no santuário que 
nós fortalecemos nossa fé,” 
diz André.

Quando saiu com a filha do 
hospital, os pais passaram na 
igreja com ela para agradecer 
pela prece alcançada e regis-
traram o momento em que ela 
estava nos braços do Padre 
Luiz Caputo. Manuela Appoloni 
Barufi hoje tem dois anos e 
sete meses e é uma menina 
saudável.

O casal André e Karina só 
tem a agradecer a São Judas 
Tadeu e todo ano vão ao santu-
ário no dia 28 de outubro para 
celebrar a data e os milagres 
recebidos.

Outro devoto de São Judas 
Tadeu é o senhor Nilson de 
Paula, de 86 anos, morador do 
bairro Conjunto Habitacional 
Caic em Rio Preto. Seu Nilson 
conta que vai ao Santuário no 
dia 28 de outubro agradecer pe-

las promessas atendidas, uma 
delas no ano passado.

Segundo o idoso, ele estava 
com um processo na justiça, 
tinha gastado tudo que podia. 
Foi pedindo auxílio a São Judas 
Tadeu, que a sentença saiu 
favorável a sua família.

“Já não sabia mais o que 
fazer, e graças a São Judas 
vencemos o processo agora no 
mês de agosto”, comemorou 
emocionado.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Casal André e Karla com a filha Manuela recém nascida na igreja do São Judas com 
Padre Luiz Caputo
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O América vai em busca 
de sua segunda vitória conse-
cutiva na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezinha) 
nesta quarta-feira (28). O con-
fronto será contra o Andradina, 
fora de casa, a partir das 15h.

Depois de bater o Tanabi 
por um a zero no sábado (24), 
o técnico Antônio Lucas focou 
em finalizações durante os 
treinos da semana. Durante 
a partida, o Rubro chegou a 
dar mais de 20 chutes, mas 
poucos foram na direção do 
gol. Além disso, a situação 
está embolada no grupo 1, 
com quatro times empatados 
em três pontos. O América 
leva vantagem na classificação 
justamente pelo saldo de gols.

“Cada jogo é uma lição. 

Nesta partida tivemos a ansie-
dade na hora de definir e por 
isso estamos tentamos corrigir 
essa deficiência. É importante 
ressaltar para o nosso torcedor 
que nós somos uma equipe em 
formação, mas estamos traba-
lhando firme para atingir nosso 
objetivo”, afirmou.

O treinador falou sobre a 
expectativa para o jogo contra 
o Andradina, que vem de vitória 
fora de casa contra o Araçatu-
ba fora de casa. “Vi o jogo da 
equipe deles. É um time bem 
postado, com bastante veloci-
dade. Vai ser uma equipe que 
vai dar trabalho, mas vamos em 
busca da vitória e trazer os três 
pontos”, comentou Antônio.

Autor do gol da vitória no 
último jogo, o meia De Paula, 
de 23 anos, espera conseguir 
classificação para a A3 nesta 
sua terceira disputa da Bezi-

ESPORTE 
América tenta embalar contra o Andradina hoje

Vinicius LIMA

Rio Preto confirma mais 80 casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 80 
casos de Covid-19 no mu-
nicípio durante a live desta 
terça-feira (27). Destes, seis 
foram diagnosticados por teste 
sorológico (infecção passada) 
e 74 por RT-PCR (infecção re-
cente). O número de casos em 
profissionais de saúde foi para 
2.612, o equivalente a 10% do 

total de casos. No acumulado 
são 25.977 casos.

O percentual de casos gra-
ves de Covid-19 vem regis-
trando um aumento nas duas 
últimas semanas, saindo de 
39,1% para 62,6%. “Nas duas 
últimas semanas nós ainda 
temos casos em investigação, 
aguardando resultado. Nosso 
pico foi na semana 32 e depois 
houve uma redução dos confir-
mados. Embora tivéssemos um 

grande número de suspeitos, 
foram menos confirmações”, 
afirmou a gerente da vigilância 
epidemiológica, Andreia Negri.

Rio Preto ainda contabilizou 
duas mortes nesta terça-feira 
(27), chegando a 698 mortes 
desde o início da pandemia. 
O número de curados é de 
24.437, o equivalente a 94,1% 
dos casos. O município já soma 
102.474 notificações gripais 
e 91.362 testes realizados. O 

coeficiente de incidência é de 
5.638 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Com relação às internações, 
a cidade conta com 274 pacien-
tes internados com síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), 
sendo 110 na UTI e 164 na 
enfermaria. Destes casos, 137 
foram confirmados com Co-
vid-19, com 79 na UTI e 58 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
nos leitos de UTI é de 51,85%.

Vinicius LIMA

ESTUDOS PREMIADOS
Famerp leva 1º e 2º lugar em congresso 

Dois trabalhos de alunas 
do curso de pós-graduação da 
Faculdade de Medicina de Rio 
Preto (Famerp) conquistaram 
o Prêmio “Jovem Pesquisador” 
no Congresso Brasileiro de 
Nefrologia.

O primeiro lugar foi para 
o estudo intitulado “Efeito de 
células-tronco pluripotentes 
induzidas e células progenitoras 
renais no tratamento da Insufi-
ciência Renal Crônica experi-
mental”, feito pela doutoranda 

Patrícia de Carvalho Ribeiro sob 
orientação de Heloisa Caldas e 
Mário Abbud Filho.

Nesse estudo, foi demons-
trado que a partir de uma única 
célula retirada da pele humana é 
possível formar uma célula-tron-
co primitiva com potencial para 
se transformar em vários teci-
dos. Nesse estudo, essa célula 
foi transformada em uma célula 
primitiva do rim, capaz de formar 
componentes do tecido renal.

“Esse estudo oferece uma 
importante perspectiva e es-
perança para o tratamento 

de diversas doenças renais ou 
mesmo para evitar a progressão 
dessas doenças” afirmou Mário 
Abbud Filho, chefe do Laborató-
rio de Imunologia e Transplante 
Experimental (Litex) da Famerp, 
onde foi desenvolvido o trabalho.

O segundo lugar na categoria 
Jovem Pesquisador foi conquis-
tado pela aluna de doutorado 
Naiane do Nascimento Gonçal-
ves com o trabalho “Avaliação do 
perfil global de metilação do DNA 
em rins de doadores não ideais”, 
também desenvolvido no Litex e 
no Serviço de Transplante Renal 

do Hospital de Base/Funfarme 
sob orientação do Dr. Mário.

Essa pesquisa, inédita em 
transplante renal, comprovou 
que os rins de doadores com 
mais de 60 anos de idade, 
chamados também de rins 
não-ideais, e que são rejeitados 
por quase 30% das equipes de 
transplantes, podem ser trata-
dos com drogas eficientes para 
reduzir a metilação do DNA, 
diminuindo assim o descarte 
desses órgãos e reduzindo a fila 
de espera para o procedimento 
de transplante.

Vinicius LIMA

nha. Nos anos anteriores ele 
disputou a competição pelo 
Joseense e Catanduva. “A 
Bezinha é um campeonato de 
muito contato, mas eu já estou 
acostumado e tento passar isso 
para meninos mais novos. O 
jogo contra Andradina deverá 
ser bem complicado, mas te-
mos a expectativa de sair com a 
vitória e se Deus quiser conse-
guir o acesso para o América”, 
afirmou o jogador.

Entre as novidades para o 
confronto está o lateral Willian, 
que foi deverá assumir a posi-
ção na equipe. Caio, que atuou 
na função no jogo contra o 
Tanabi, deverá ir para a ponto 
no lugar de Berré. Com isso a 
provável escalação fica com 
Matheus; Willian, João Crici-
úma, Rodrigo e Yago; Gabriel 
Oliveira, Jean Carlos e De Paula; 
Caio, Ronaldo e Otacildo.

ANDRADINA X AMÉRICA

SEGUNDA DIVISÃO DO 
CAMPEONATO PAULISTA

DIA: 28/10

HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO MUNI-
CIPAL EVANDRO BREM-
BATTI CALVOSO – 
ANDRADINA

TRANSMISSÃO: 
MYCUJOO

Ficha técnica
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BOM PROGRAMA 

Oba! Tem Bozó no Automóvel 
Clube na noite deste sábado e 
no domingo, 1º de novembro, 
véspera do fer iado, tem 
Walter Facipieri. Duas ótimas 
atrações. Aos poucos, o clube 
começa a receber de volta 
seus sócios.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
28 de outubro de 2020

JANTAR I

Os deputados federais, Carla Zambelli (PSL) de notá vel sabedoria 
e honestidade e Guiga Peixoto (PFL), de Tatui, com a etiqueta 
de sertanejo grudada na alma e no sotaque, que ocupam 
com brilhantismo relevantes cargos da Naç ã o, extremamente 
carismáticos, foram as figuras centrais de um jantar árabe, 
oferecido pelo advogado Marcelo Zola Peres em sua bonita casa 
num dos Condomínios Dahma.

GASTRONOMIA EM ALTA I 

A região do bairro São Deocleciano que eu já disse aqui, emerge 
na noite rio-pretense como a nossa “Vila Madalena”, linda e 
fértil, cheia de lugares agradáveis para se comer, beber e reunir 
amigos, além de boutiques e lojas de artigos diversos, ganhou 
contornos de cintilância com a inauguração do restaurante 
Picanha Belvedere para quem tem no churrasco, predileções 
gustativas e olfativas. 

BABY

O fotógrafo Ricardo Boni e 
a assessora de imprensa 
Fernanda Peixe, vão ganhar 
mais um fi lho no f inal de 
novembro. Agora, uma menina, 
a Liz. Eles já têm dois filhos, o 
Léo, de 14 anos e o Lucca de 7.

     Adriane Galisteu mais o 
marido Alexandre Iódice e o 
filho Vittorio, passaram o finde 
em Rio Preto, instalados na 
casa da empresária Manuela 
Bossa, da Truss, no Damha I. 

    Depois de ter sido 
entubado no Hospital Sirio e 
Libanês, por testar positivo 
para o Covid, Silvio Bassitt foi 
desentubado e segue firme 
para a semi-UTI, apresentando 
sensível melhora. 

     Quem também venceu 
a batalha contra o vírus, 
graças a Deus, foi o amigo 
José Carlos Matias, um dos 
proprietários da Euromotors e 
do Shopping Plaza Avenida.

    Desta coluna, as 
condolências às famílias de 
Abner Tavares, da professora 
de dança de salão, Vani 
Carvalho e de Tim Moreno, 
que nos deixaram.

    Luan Santana está de 
gravadora nova. Assinou com 
a Sony. Disco novo, porém, só 
em 2021.

     José Oscar Cícero, que 
está novamente na feira, 
programa o carnaval em 
Machu Pichu. Até lá, com 
nova e boa companhia.

      Jornalismo não é chute 
nem fake news, porque senão 
o jornalista fica desacreditado. 
Neto e Nathalia Assunção 
Célico ainda não escolheram 
o nome de seu segundo filho. 
Mas Eduardo, garantem que 
não será.

     Beny Verdi Haddad vai 
ganhar mais um bisneto. Ou 
bisneta. Sua neta Mariana e o 
marido, Capitão Liso ficaram 
sabendo que vem aí um 
irmãozinho (ou irmãzinha) para 
o Arthur.

* 

* 

* 

* 

ALTAR II  

A médica Maria Flávia Vetorasso 
Mendes e o engenheiro e 
empresário da construção 
civil Tomás Perocco Ferreira, 
conforme anunciado aqui, 
já  estão d isparando aos 
endereços dos amigos, o Save 
the Date para o seu casamento 
marcado para 6 de setembro de 
2021 na Praia dos Carneiros, 
em Tamandaré, Pernambuco. 
Merci pelo convite.

UM PASSEIO IMPERDÍVEL II

Wander entregou à Acirp, o Audiotur, um passeio magistral e 
fascinante pelo centro da cidade, opulento em informações, onde 
as pessoas, munidas de fones de ouvido, passeiam pelos pontos 
principais da história de Rio Preto, seguindo uma interpretação 
irretocável de Jeff Telles, no papel de Alfredo Pimentel, fundador 
da Acirp. 

JANTAR II

O cardápio assinado pela genitora do anfitrião, D. Marlene Zola 
Peres, encantou o paladar dos convidados. As conversas fluíam 
entre as várias rodas, mostrando valores tã o raros e até  inusitados 
nos conturbados mundo em que vivemos, enquanto assistíamos ao 
debate entre candidatos a prefeito promovido pela OAB, opinando 
sobre as plataformas apresentadas, tema recorrente enquanto a 
cidade analisa qual a melhor. Noite agradabilíssima com a marca 
de generosidade e elegância do advogado Marcelo Zola Peres.

EXPOSIÇÃO 

O Núcleo de Economia Criativa da Acirp dá continuidade ao ciclo 
de Exposições Artísticas com a inédita individual “Alegria e Luz”, 
da artista plástica Regina Cheida, em cartaz na Praça4 de eventos 
no Riopreto Shopping desde 27 de outubro até nove de novembro. 
Regina produziu 18 obras com diversas formas e linguagens, com 
técnicas variadas como: óleos, acrílicos, carvão, conté, folhas 
de ouro, lonas usadas, entre outros. O Riopreto Shopping está 
funcionando de segunda a sábado, das 11h às 21h e aos domingos 
e feriados, das 14h às 20h.

GASTRONOMIA EM ALTA IV 

Funciona de terça a sexta a partir do happy hour, com um sedutor 
cardápio, sem rodízio e sem margem para o exercício da dúvida. 
Aos sábados e domingos, serve almoço. Na Picanha Belvedere 
tem boutuque de carne, além de vidros de sais de parrilha e de 
pimenta. Anote o endereço: Avenida Belvedere 705, no Belvedere 
Mall.

EM TRANCOSO

Rubens e  Sôn ia  Fach in i 
aproveitaram o aniversário 
dela, na Semana da Pátria, para 
conhecer uma casa na praia de 
Itapororoca, em Trancoso, onde 
pretendiam passar as festas de 
fim de ano. Adoraram o lugar, a 
casa, o staff de serviçais, tudo. 
Viajam dia 18 de dezembro 
com toda a família - filhos, 
noras e netos - mais periquito e 
papagaio, de onde só retornam 
no ano de 2021.

UM PASSEIO IMPERDÍVEL I

Para comemorar seus 100 anos, a Acirp- Associação Comercial 
e Industrial de Rio Preto- presidida por Kelvin Kaiser, convocou 
o party planner Wander Ferreira Jr. que tem por hábito dar vida 
ao extraordinário, para criar um evento que reunisse proezas 
poéticas desde a gênese da entidade.

UM PASSEIO IMPERDÍVEL IV

O resultado é um hipnotizante passeio que surfa na onda da 
história desde o sertanismo dos violeiros e das valsas das 
clarinetas e palhetas. Recomendo com entusiasmo e o passeio 
é grátis, dura em torno de 40 minutos a pé e está em cartaz 
até domingo, dia 1º de novembro. Basta se apresentar no stand 
da Acirp na Praça Rui Barbosa para ser contemplado com esse 
presente arrebatador.

NOTA DEZ

Marina Coelho Reverendo Vidal, filha de Neco e Vilma Coelho 
Reverendo Vidal e neta do imortal e saudoso Alfredo Leme 
Coelho, da Arlec, defendeu tese de mestrado em Direito 
Internacional na PUC em São Paulo e tirou nota dez.

* 

VIAGEM II 

Vinicius Curti Cícero, filho de José Oscar Cícero e Maria Fernanda 
Curti, embarca em janeiro para fazer em Denver, no Colorado, 
Estados Unidos, doutorado em Macroeconomia, para onde aliás, 
deveria ter embarcado no primeiro trimestre deste ano, quando  
eclodiu a pandemia. O curso tem 4 anos e com ele, vai seu pai que 
aproveita para conhecer a cidade e a universidade onde Vinicius 
estudará. De lá, parte para uma circulada por algumas cidades 
como Miami e San Francisco. Um mês de dolce vita.

UM PASSEIO IMPERDÍVEL III

O passeio é imperdível, contando com uma visão de grandeza 
que se estabelece através da arquitetura histórica que 
reflete a imagem da antiga Rio Preto, à época de progresso 
modesto, embora extraordinariamente matizada para o 
desenvolvimento, pela tenacidade dos homens de negócios que 
aqui se estabeleceram, demonstrando que Rio Preto nunca foi 
amordaçada pelo medo do futuro. E desde aquela época, nossas 
festas ganhavam frenesi e glamour. 

GASTRONOMIA EM ALTA III 

Sem proezas ou malabarismos gastronômicos, mas um 
honestíssimo menu para o prazer de quem procura um churrasco 
delicioso, a casa chega escudada de uma longa experiência pela 
Churrascaria Haragano de Olímpia dos mesmos proprietários, 
endereço consagrado naquela cidade e região com suas porções 
de carnes nobres extremamente macias e saborosas. 

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

FORA DAS ELEIÇÕES

Confirmada nota dada aqui de 
que o ex-prefeito Valdomiro 
Lopes  des i s t i r i a  de  sua 
candidatura a prefeito de Rio 
Preto. Ele vinha “cozinhando 
o galo”, mas sabia que estaria 
fora do pleito. Quem o conhece, 
sabe que ele não joga para 
perder e se fosse para entrar 
na disputa, há muito tempo 
sua campanha já deveria ter 
chegado às ruas. Os resultados 
das pesquisas favorecendo 
Edinho de forma exuberante, 
é também, outro motivo.

ALTAR I 

Stefano Bergantini, filho de 
Gilberto, o Gibi, Bergantini e 
Ivana Prada Estrella, casa-se 
dia 1º de novembro, domingo 
vindouro, em Belém do Pará, 
com a belenense Tatiane, 
filha de José Benedito Lobão 
Barrozo e Edna Cristina Faria. 
A cerimônia acontece na Igreja 
de Santo Alexandre ao lado 
do Museu de Arte Sacra, com 
recepção após na Fábrica 242.

GASTRONOMIA EM ALTA II
De propriedade de Leandro Arroyo, sua esposa, Giceli, seu 
irmão Leonardo Arroyo e seu cunhado Paulo De Prá, o Picanha 
Belvedere é um espaço aconchegante e de muito bom gosto.
Com uma área externa aprazível para reuniões informais com 
porções de aperitivos e vai se tornar um point mais cedo do 
que se imagina.

VIAGEM I
O casal de médicos Hamilton e Marilia Funes aproveita o feriado 
prolongado de finados para um treino da viagem que fará em 
fevereiro pela Espanha, comemorando os 70 anos dele. Nesta 
sexta-feira, viajam para Monte Verde com as quatro filhas, os 
quatro genros e os netos todos. Retornam na terça-feira.

* 

* 

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI-
CA LTDA EPP
CONTRATO ATA/0502/20
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: LUIZ C G BIANCHI ORTOPEDIA ME
EMPENHO 16556/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 18116/20
CONTRATADA: AEA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
EMPENHO 18167/20
CONTRATADA: P S COMPANY COMERCIO DE ELETRO-
NICOS LTDA
EMPENHO 17373/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
EMPENHO 16822/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação do prazo de 
entrega, conforme manifestação do Departamento responsá-
vel. Notifi co o representante legal da contratada, para entre-
gar 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
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 649/2019 – 
ATA/01038/2019 – PROCESSO 15.548/2019
Objeto: Aquisição de materiais elétricos.
Prezado Senhor: Considerando que consta em aberto o 
pedido 7108/2020, cujo prazo de entrega expirou. Consi-
derando que o atraso no fornecimento causa transtornos à 
rotina administrativa. Fica o representante legal de empresa 
ELETROCLARA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA ME, NOTIFICADO pela última vez, para que proceda 
a regularização da entrega do produto, de forma imediata, 
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Assim, fi ca 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da pu-
blicação nos termos do artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na 
inércia, sujeita as penalidades contratuais que pode, inclusi-
ve, culminar na rescisão unilateral do contato. Publique-se, 
LUÍS ROBERTO THIESI - Secretário M. Administração.
ERRATA
Publicação do dia 24.10.2020 ref. ATA Nº 0800/2020
Onde se lê: PREGÃO ELETRONICO Nº 245/20
Leia-se: PREGÃO ELETRONICO Nº 345/20
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregao Eletronico nº 457/18- Contrato: PRE/0188/18
Contratada: Filmagem Making Of Ltda
Nos termos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMCS – Josiane Amoriele 
EXTRATO 

5° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 28/18- Contrato: DIL/0016/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto - EMURB
Nos termos da cláus. 5ª, item 5.2, fi ca reajustado em aproxi-
madamente 2,4383%, correspondente ao índice do IPCA-IB-
GE, apurado no período de Set/19 a Ago/20 do valor atual do 
contrato supramencionado. SMSG. Ulisses R. Almeida

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2020
ATA Nº 0809/20
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-
-EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários – Item 13 – R$0,2499; Item 14 – R$0,2499; Item 15 
– R$0,2499 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2020
ATA Nº 0810/20
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE ME
OBJETO: Fornecimento de lixeiras para Unidades Escolares 
– Valor Unitário – Item 02 – R$39,99 – SME – Sueli Petronilia 
A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2020
ATA Nº 0811/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valores 
Unitários – Item 04 – R$5,20; Item 09 – R$8,50; Item15 
– R$2,45; Item 16 – R$0,85; Item 17 – R$0,85; Item 20 
– R$1,60; Item 24 – R$2,65; Item 28 – R$9,99; Item 29 – 
R$7,10; Item 30 – R$9,40 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli- Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PINÓQUIO (AV. 
NOVA GRANADA, 4329), CONFORME PLANILHAS OR-
ÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e 
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 333.562,47 – Prazo 
de Execução: 120 dias. Comunicamos aos interessados 
que realizaram a retirada do edital que, após análise de 
questionamentos realizados por empresas interessadas em 
participar desta licitação, os técnicos da Secretaria Munici-
pal de Educação realizaram a correção das planilhas. Em 
razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não se 
alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos que 
foi redesignada a data de apresentação dos envelopes e da 
sessão de abertura do envelope com a documentação de 
habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: Dia 
13/NOVEMBRO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública 
de abertura dos envelopes: Dia 16/NOVEMBRO/2020 às 
08:30 horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Al-
berto Andaló, 3030, 2º andar, Centro. O edital retifi cado está 
a disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos a disposição dos interessados. Wanderley Apare-
cido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presiden-
te da CML
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO/MODERNI-
ZAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ESTO-
RIL (RUA NUNO ALVARES PEREIRA – B. ESTORIL) – SEC. 
MUN. ESPORTES. A Comissão Municipal de Licitações 
acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, que é utilizado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante deste julgamento, e declara 
habilitadas a prosseguir no certame as empresas: CONS-

TROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA; 
ELIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; J. A. 
TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP; MLS GERENCIAMEN-
TO DE OBRAS LTDA EPP e SUSMAN CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO LTDA.  Decorrido o prazo recursal ”in albis” 
fi ca designado o dia 09/NOVEMBRO/2020 às 08:30 hs., para 
a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
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° 454/2020, PROCESSO 13.694/2020, objetivando 
a aquisição de aparelho de raio x e sistema de digitaliza-
ção para o Hospital Dia. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/11/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico 404/2020 Processo: 
13410/2020
Objeto: aquisição de equipamentos eletrodomésticos(cli-
matizador, freezer e geladeira) para estruturação da rede 
de serviços do sistema único de assistência social - suas. 
secretaria municipal de assistência social.
O pregão eletrônico em epígrafe restou fracassado uma vez 
que os valores fi nais alcançados fi caram acima da estimativa 
do edital. Mariana Correa Pedroso Fernandes- pregoeira
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 412/2020 – Processo n.º 
13.443/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de exaustor de 
cozinha para atendimento as Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. O pregão em epígrafe foi declarado 
DESERTO uma vez que não houve nenhuma proposta apre-
sentada para os itens 1 e 2. Celia Candida Faria – Pregoeira 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 327/2020 – Processo n.º 
12.829/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas indus-
trializadas para atender Ações Judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
10/09/2020, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO 
RGS EIRELI : (item 8); PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 
( itens 5 e 10); RAGA PRODS FARMACÊUTICOS LTDA ( 
itens 4 e 9); RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA ME ( item 3); 
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA ( item 7); SUPPORT 
PRODS NUTRICIONAIS LTDA ( itens 1, 2 e 6). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 321/2020 – Processo n.º 
12.795/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares para assistência das Unidades de saúde do 
município no combate ao COVID 19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
01/09/2020, sendo adjudicados os itens às empresas de-
claradas vencedoras: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODS 
PARA SAÚDE EIRELI ( item 1); COTAÇÃO COM., REPRES., 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( item 6); DE PAULI 
COM., REPRES., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( 
itens 13 e 16); M&D COML HOSPITALAR LTDA (item 12); 
MEDEIROS CANDELORE COM., IMPORT., E REPRES. DE 
MATS ( item 7); NACIONAL COML HOSPITALAR S/A ( item 
15); PROTEC EXPORT IND. COM. IMPORT. E EXPORT., 
DE EQUIPS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ( item 2); 
ROSICLER CIRURGICA LTDA ( item 18) UNIT IND., COM. 
IMPORT., E EXPORT. LTDA EPP ( item 10), VIVACOR 
ELETROMEDICINA LTDA EPP ( item 3) e ZAFALON SO-
LUÇÕES HOSP. LTDA ( itens 4 e 5). Os itens 8, 9, 14 e 17 
foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
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Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 360/2020 – Processo n.º 
13.115/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para atender Ações Judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 06/10/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vence-
doras: CM HOSPITALAR S/A ( item 1); INTERLAB FARMA-
CEUTICA LTDA ( item 2) e MERCK S/A ( item 3). Os itens 
1, 2, 3 e 4 foram fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 385/2020 – Processo n.º 
113.225/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos/
insumos para o combate ao COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
02/10/2020, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras: CM HOSPITALAR S/A ( item 5); COMER-
CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (item 2); INOVA-
MED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ( item 1) e UNIÃO 
QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A ( item 3). O item 
4 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 384/2020 – Processo n.º 
13.224/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de bomba de 
infusão e bomba de seringa para o Combate ao Covid 19. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 02/10/2020, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras: FRESENIUS 
KABI BRASIL LTDA item 2; LIFEMED INDÚSTRIA DE EQUI-
PAEMNTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A 
item 1. O item 3 foi fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 255/2020 – Processo n.º 
12.252/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 14/08/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vence-
doras: CM HOSPITALAR S A item 4; ONCO PROD DISTRI-
BUIDORA DE PROD HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS 
LTDA ITEM 5; prati, donaduzzi & cia ltda ITEM 1. Os itens 
2, 3, 6 e 7  foram desertos. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 378/2020 – Processo n.º 
13.171/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex para 
todos os Centros de Atenção Psicossocial e CIAPS. Secre-
taria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 07/10/2020, sendo adjudicados os itens à 
empresa declarada vencedora: QUEIROA & QUEIROZ RES-
TAURANTE LTDA. (itens 1 e 2). 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 A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 395/2020 – Processo n.º 
13.329/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de porta papel 
toalha em ABS. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 20/10/2020, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: FZ DE 
CASTRO ME. (item 1). 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. – Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 377/2020 – Processo n.º 
13.170/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para 
manutenção em sistemas de alarmes das Unidades Esco-
lares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 16/10/2020, sendo adjudica-
dos os itens às empresas declaradas vencedoras: CARLA 
VANESSA FLORA DOS SANTOS (itens 3 e 4) E CONECTA-
DOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS 
EIRELI (item 1). O item 2 foi fracassado. Não houve mani-
festação 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. – Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária Municipal de Educação.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 372/2020 – PROCESSO Nº 13.151/2020 
Objeto: Aquisição de materiais de iluminação e suporte 
de ornamentação natalina para decoração de Natal 2020. 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Neg. 
e Turismo. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 29/10/2020 às 11:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Adriana Tapparo – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 338/2020 – PROCESSO Nº 12.908/2020 
Objeto: aquisição de material esportivo para a pista de 
atletismo do centro esportivo integrado do eldorado. Secre-
taria Municipal de Esportes e Lazer. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
29/10/2020 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - PROCESSO Nº 
019/2020
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - EMURB, torna público aos interessados, que 
se acha aberta a presente licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO 
POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DESCARTÁVEIS E HIGIENE. 
O recebimento das propostas, envio dos documentos de 
habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusiva-
mente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgover-
namentais.gov.br. A abertura da sessão pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO ocorrerá no dia 12 de novembro de  2020 às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos 
termos das condições descritas no Edital. O Edital e seus 
Anexos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br ou solicitado através do 
e-mail: almoxarifado@emurbriopreto.com.br .
São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

PORTARIA N.º 026 /2020
INSTITUI A JUNTA DE JULGAMENTO E ANÁLISE DE RE-
CURSOS ADMINISTRATIVOS NA EMURB E APROVA SEU 
REGIMENTO INTERNO.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação vigente:
Considerando, a promulgação da Lei nº 13.485 de 14 de 
maio de 2020 e Lei Complementar nº 627 de 30 de julho de 
2020 pelo Município de São José do Rio Preto - SP, instituin-
do: tarifa de acostamento e taxa de embarque de passagei-
ros no Município de São José do Rio Preto - SP
Considerando, o disposto no art. 8° da Lei nº 13.485 de 14 
de maio de 2020 e art. 13° da Lei Complementar nº 627 de 
30 de julho de 2020.
Considerando, a necessidade da criação da Junta de Jul-
gamento e Análise de Recurso Administrativo da EMURB e 
normatização de seus procedimentos, para a apreciação e 
julgamento de Recursos interpostos da aplicação das multas 
previstas nos artigos 6° e 7° da Lei nº 13.485 de 14 de maio 
de 2020 e, §5º do artigo 5º, artigo 7°, artigo 8°, artigo 9° e 
demais valores e multas dispostos na Lei Complementar nº 
627 de 30 de julho de 2020.
RESOLVE:
ARTIGO 1º - Fica criada a Junta de Julgamento e Análise de 
Recurso Administrativo da Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto – EMURB, sendo aprovado nesta 
oportunidade seu Regimento Interno nos termos a seguir 
descritos.
Regimento Interno da Junta de Julgamento e Análise de 
Recurso Administrativo da Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto – EMURB.
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
Da Composição
Art. 2º A Junta de Julgamento e Análise de Recurso Adminis-
trativo da EMURB compõe-se de três (3) membros:
a) Um Presidente com formação em nível superior;
b) Um funcionário integrante do setor de fi scalização de 
tráfego da EMURB;
c) Um funcionário integrante do quadro funcional.
§1º Cada membro terá um suplente.
Art. 3º Os membros e respectivos suplentes da Junta de 
Julgamento e Análise de Recurso Administrativo da EMURB, 
serão designados pelo Diretor Presidente da EMURB, pelo 
prazo de dois anos, permitida a recondução.
Art. 4º Será destituído e não poderá mais ser designado para 
compor a Junta de Julgamento e Análise de Recurso Admi-
nistrativo da EMURB o membro ou suplente que:
a) deixar de comparecer a 3 (três) sessões ordinárias conse-
cutivas sem causa justifi cada;
b) retiver, simultaneamente, 10 (dez) processos, além do 
prazo regimental, sem relata-los;
c) empregar, direta ou indiretamente, meios irregulares para 
procrastinar o exame ou o julgamento de qualquer processo 
ou praticar, no exercício da função, qualquer ato de favoreci-
mento ilícito.
SEÇÃO II
Da Competência
Art. 5º À Junta de Julgamento e Análise de Recurso Adminis-
trativo da EMURB compete:
I - Julgar os recursos interpostos contra aplicação das multas 
previstas nos artigos 6° e 7° da Lei nº 13.485 de 14 de maio 
de 2020 e, §5º do artigo 5º, artigo 7°, artigo 8°, artigo 9° e 
demais valores e multas dispostos na Lei Complementar nº 
627 de 30 de julho de 2020. 
II - Requisitar laudos, perícias, exames, provas documentais 
e testemunhais para instrução e julgamento dos recursos;
III - Receber, instruir e encaminhar ao Diretor Presidente da 
EMURB os recursos contra suas decisões;
IV - Estabelecer lotação e atribuições necessárias a seu 

devido funcionamento;
V - Entender-se com entidades públicas e privadas em maté-
ria específi ca de sua alçada.
SEÇÃO III
Da Secretaria
Art. 6º Para cada recurso recebido pela Junta de Julgamento 
e Análise de Recurso Administrativo será nomeado por seu 
Presidente um secretário, com encargos administrativos de 
expediente, protocolo, arquivo e correspondência.
CAPÍTULO II
Da Ordem dos Trabalhos 

SEÇÃO I
Da Distribuição
Art. 7° Os processos instruídos deverão ser julgados no pra-
zo máximo de até 60 (sessenta) dias úteis contados da data 
de sua entrada á conhecimento da Junta de Julgamento e 
Análise de Recurso Administrativo.
SEÇÃO II
Das Sessões
Art. 8° A Junta de Julgamento e Análise de Recurso Adminis-
trativo da EMURB reunir-se-á ordinariamente, mensalmente 
em horário e local previamente fi xado pelo seu Presidente 
e extraordinariamente sempre que por ele convocada ou a 
pedido dos outros dois membros.
Art. 9° As Sessões só serão realizadas com a presença de 
todos os membros da junta, efetivos e ou substituídos por 
suplentes.
Art. 10 Das Sessões realizadas serão lavradas atas assi-
nadas por todos os membros, transcrevendo-se em cada 
processo a decisão correspondente.
Art. 11 No dia e hora indicados no ato de convocação e aten-
dido o "quorum" fi xado no artigo 9° o Presidente da Junta 
de Julgamento e Análise de Recurso Administrativo abrirá a 
sessão e fará observar a seguinte ordem do dia:
I - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
II - expediente;
III - discussão e julgamento dos recursos em pauta.
Art. 12 Anunciado o julgamento de cada processo, o Presi-
dente da Junta de Julgamento e Análise de Recurso Admi-
nistrativo dará a palavra ao respectivo relator que de forma 
escrita ou verbal apresentará o seu relatório e conclusões 
que serão debatidos a seguir.
§ 1º Qualquer preliminar ou prejudicial será apreciada antes 
do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a 
decisão tomada em relação a qualquer daquelas.
§ 2º Encerrados os debates, o Presidente da Junta de Julga-
mento e Análise de Recurso Administrativo colherá os votos 
do Relator e do outro membro e, se ocorrer empate, o seu 
próprio voto.
Art. 13 Não será admitida sustentação oral das partes, no 
julgamento dos processos.
Art. 14 Os processos constantes da pauta e não julgados, 
serão automaticamente incluídos na pauta da sessão se-
guinte.
SEÇÃO III
Das Decisões
Art. 15 As decisões da Junta de Julgamento e Análise de Re-
curso Administrativo da EMURB serão tomadas por maioria, 
cabendo ao Presidente anunciá-las, após anotação na pauta 
de julgamento.
§ 1º As decisões serão transcritas no processo correspon-
dente e na ata da sessão, com simplicidade e clareza.
§ 2º Dar-se-á conhecimento das decisões, mediante publi-
cação em órgão ofi cial do Município, por escrito sob registro 
postal ou por meio eletrônico á parte interessada, com aviso 
de recebimento ou sob protocolo.
§ 3º O interessado ou procurador legalmente habilitado 
poderá tomar ciência da decisão no respectivo processo, 
dispensadas neste caso as providência referidas no parágra-
fo anterior.
SEÇÃO IV
Dos Recursos ao Diretor Presidente da EMURB
Art. 16 Das decisões da Junta de Julgamento e Análise de 
Recurso Administrativo da EMURB caberão recursos ende-
reçados ao Diretor Presidente da EMURB
Art. 17 Os recursos deverão ser interpostos mediante peti-
ção apresentada ao Presidente da Junta de Julgamento e 
Análise de Recurso Administrativo no prazo de 10 (dez) dias 
contados da data em que o interessado tomar conhecimen-
to da decisão recorrida na forma dos parágrafos 2º e 3º do 
artigo nº 20 e serão julgados em até 30 dias úteis.
§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo e somente será 
admitido, no caso de aplicação de multa, feita a prova no 
prazo de interposição, de depósito do valor correspondente.
§ 2º O Presidente da Junta de Julgamento e Análise de 
Recurso Administrativo remeterá o recurso ao DIRETOR 
PRESIDENTE DA EMURB, com as informações que enten-
der cabíveis no prazo à sua apresentação e se o entender 
intempestivo assinalará o fato no despacho de encaminha-
mento.
CAPÍTULO III
Das Atribuições
SEÇÃO I
Do Presidente
Art. 18 Ao Presidente compete:
I - Convocar e presidir as sessões e aprovar as respectivas 
pautas;
II - Dirigir os trabalhos, resolver as questões de ordem, apu-
rar votações e anotar na pauta o resultado de cada julga-
mento;
III - Resolver sobre divergências verifi cadas no texto das 
decisões;
IV - Assinar, nos processos, as decisões a eles correspon-
dentes;
V - Instruir e encaminhar ao Diretor Presidente da EMURB 
os recursos interpostos contra decisões da Junta de Julga-
mento e Análise de Recurso Administrativo;
VI - Representar a EMURB ativa e passivamente perante 
qualquer entidade de direito público interno ou de direito 
privado;
VII - Convocar os suplentes nas ausências, impedimentos ou 
férias dos respectivos titulares;
VIII - Superintender todos os serviços zelando pela boa 
ordem e regularidade;
IX - Designar e dispensar o Secretário e, eventualmente, seu 
substituto;
X - Requisitar da EMURB pessoal, instalações, mobiliário, 
e qualquer equipamento necessário ao funcionamento da 
Junta de Julgamento e Análise de Recurso Administrativo;
XI - Comunicar ao Diretor Presidente da EMURB vacância 
ou renúncia ocorrida dos membros da Junta de Julgamento 
e Análise de Recurso Administrativo;
XII - Apresentar á EMURB relatório anual;
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XIII - Ter sob sua inspeção direta todos os livros de atas e de 
distribuição de processo;
XIV - Autorizar a restituição de documentos a expedição de 
certidões, traslado ou cópias;
XV - Despachar o expediente e pronunciar-se naqueles cuja 
audiência lhe tenha sido solicitada;
XVI - Expedir boletins de frequência;
XVIII - Sugerir á EMURB medidas para aperfeiçoamento dos 
serviços;
XVIII - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Inter-
no, as leis e regulamentos em vigor.
SEÇÃO II 
Dos Membros 
Art. 19 Aos membros compete:
I - Estudar os processos e assuntos que lhes forem subme-
tidos;
II - Apresentar relatório e votos nos processos submetidos a 
julgamento;
III - Pedir, justifi cadamente, preferência para julgamento de 
qualquer processo;
IV - Requerer, justifi cadamente, convocação de sessão 
extraordinária;
V - Sugerir ao Presidente da Junta de Julgamento e Análise 
de Recurso Administrativo medidas para aperfeiçoamento 
dos serviços;
VI - Cumprir o presente Regimento Interno.
SEÇÃO III
Do Secretário Nomeado
Art. 20 Ao Secretário nomeado compete:
I - Secretariar as sessões e lavrar a respectiva ata;
II - Transcrever nos processos as decisões;
III - Assessorar o Presidente nos assuntos administrativos;
IV - Distribuir os processos para os membros;
V - Preparar e divulgar a pauta de julgamento;
VI - Atender diligências solicitadas;
VII - Preparar os expedientes que devam ser assinados pelo 
Presidente;
VIII - Manter sob sua guarda e responsabilidade os livros de 
atas e de distribuição e os processos;
IX - Dar conhecimento ao Presidente da Junta de Julgamen-
to e Análise de Recurso Administrativo dos processos com 
prazos vencidos;
X - Atender e orientar as partes;
XI - Organizar e manter atualizados registros e ementários 
das decisões da Junta de Julgamento e Análise de Recurso 
Administrativo e do Diretor Presidente da EMURB;
XII - Coligir, registrar e classifi car a legislação, a jurisprudên-
cia administrativa e judicial de interesse da Junta de Julga-
mento e Análise de Recurso Administrativo;
XIII - Subscrever as certidões, traslados e cópias requeridas 
depois de autorizadas pelo Presidente;
XIV - Registrar o comparecimento dos membros as sessões;
XV - Cumprir o presente Regimento Interno;
XVI - Exercer quaisquer outras atribuições determinadas 
pelo Presidente;
CAPÍTULO IV
Dos Impedimentos e das Substituições
Art. 21 O Presidente e os membros serão substituídos nas 
faltas, impedimentos, vacâncias ou renúncias, pelos respec-
tivos suplentes.
§ 1º No caso de vacância ou renúncia do titular o suplente 
completará o período estabelecido no artigo 3º.
§ 2º Se a vacância ou renúncia ocorrer nos primeiros 12 
(dose) meses do período, o Presidente da Junta de Jul-
gamento e Análise de Recurso Administrativo solicitará do 
Diretor Presidente da EMURB a indicação de novo membro.
Art. 22 O Secretário será substituído em suas faltas ou impe-
dimentos por funcionário designado pelo Presidente.
Art. 23 Os membros deverão declarar-se impedidos de estu-
dar, funcionar, discutir e votar em processo de seu interesse 
ou de interesse de pessoa física ou jurídica com a qual pos-
sua qualquer vínculo direto ou indireto especialmente;
I - Quando o processo envolver interesse direto ou indireto 
de seu parente consangüíneo até o terceiro grau;
II - Quando tiver interesse particular na decisão.
Parágrafo único. Declarado o impedimento, este será feito 
por escrito no processo, que será devolvido à Secretaria 
para nova distribuição.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 24 Os membros da Junta de Julgamento e Análise de 
Recurso Administrativo da EMURB farão jus à gratifi cação 
de presença no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
sendo que o Presidente em exercício receberá a importância 
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por seção em 
que participarem, sendo permitido até o máximo de duas 
sessões extraordinárias por mês.
Art. 25 As despesas necessárias ao funcionamento da Junta 
de Julgamento e Análise de Recurso Administrativo da 
EMURB serão efetuadas com os recursos da EMURB.
Art. 26 Os casos omissos deste Regimento Interno serão di-
rimidos pelo Diretor Presidente da EMURB por meio de atos 
normativos suplementares e portarias buscando o devido 
funcionamento deste órgão.
Artigo 27 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
São José do Rio Preto, 27 de Outubro de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

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

Portaria nº 029/2020
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas atribui-
ções legais resolve:

Artigo 1º - Exonerar o Sr. Jonathan Rocha Gomes do cargo 
de confi ança de Supervisor de Estacionamento Rotativo 
restituindo-o ao cargo de origem de Fiscal de Área Azul.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 27 de Outubro de 2020
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 58/2020, 
Processo SICOM 3314/2020 objetivando a Contratação de 
serviço de coleta e análise de efl uentes domésticos, corpos 
hídricos e biossólidos para monitoramento em atendimento 
às exigências da Licença de Operação da ETE Rio Preto 
emitida pela CETESB e monitoramento do lodo desaguado 
gerado na ETE Rio Preto.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 11.11.2020, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras.
S. J. Rio Preto, 22.10.2020 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO–TOMADA 
DE PREÇOS 07/2020–PROC. nº 66/2020
Objeto: Perfuração e instalação completa de 2 (dois) poços 
tubulares profundos nos bairros São Deocleciano e CAIC, no 
município de São José do Rio Preto - SP. 
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJUDI-
CANDO o objeto à licitante objeto à licitante HIDRO OESTE 
PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP pelo 
valor global de R$ 479.009,92 em razão de ter oferecido o 
MENOR PREÇO GLOBAL para execução do objeto desta 
licitação. S. J. Rio Preto 26.10.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PRO-
POSTA COMERCIAL - TOMADA DE PREÇOS nº 06/2020 – 
PROC. nº 65/2020
Objeto: Acompanhamento, Inspeção, Ensaios, Testes, Rela-
tórios, Atestados e ART (Anotação de Responsabilidade Téc-
nica) de conformidade no processo de preparação e pintura 
de superfície de 12 (doze) reservatórios metálicos apoia-
dos, sendo 11 (onze) procedimentos externos e 02 (dois) 
procedimentos internos, no município de São José do Rio 
Preto - SP. Foi realizada a sessão de abertura da proposta 
comercial apresentada pela licitante habilitada a permanecer 
no certame: QUALYEND TESTES, CONTROLES E TREINA-
MENTOS LTDA. A licitante QUALYEND apresentou proposta 
com valor de R$ 171.200,00. A sessão foi encerrada para 
que a proposta seja analisada pela gerência gestora do pro-
cesso. S. J. Rio Preto, 27.10.2020 – Sonia Maria Franco da 
Silva Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2020 
COMPRA DIRETA nº 3327/2020 
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
Objeto: Contratação de Curso de Engenharia de Custos e 
SINAPI. 
Valor total: R$ 4.800,00. Prazo: 03 meses. Data da assinatu-
ra: 27.10.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 27.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

PORTARIA Nº 001/2020, de 27 de Outubro de 2020

 Jorge Luis de Souza, Secretário Municipal De De-
senvolvimento Econômico e  Negócios de Turismo, no 
uso de suas atribuições

RESOLVE:
Nomear para a Comissão de Seleção do Chamamento Pu-
blico para a ocupação do espaço denominado ‘CASA AMA-
RELA’, sito a Rua Bernardino de Campos, 2541, espaço que 
compõe o complexo da Estação Ferroviária de São José do 
Rio Preto, os servidores abaixo:
Arlindo de Lima Junior – Sec. Mun. De Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo
Thais de Freitas – Sec. Municipal de Cultura
Olivia Aparecida Firmino – Sec. Mun. De Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo
A Presidência da Comissão e a Gestão do Contrato será 
exercida pelo Sr. Arlindo de Lima Junior.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE LUIS DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 272/2020

   A Secretária Municipal da Educa-
ção do Município de São José do Rio Preto, Sueli Petronilia 
Amancio Costa, NOMEIA os servidores Maria das Graças 
do Carmo Bertasso, Andréia Gasparino Fernandes e Mar-
cos José Teixeira para a Comissão Gestora do processo de 
renovação e substituição de membros do Conselho Municipal 
de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho 
de Alimentação Escolar e Conselho Municipal do Programa 
Bolsa Escola, sob a presidência do primeiro.
   Fica revogada a Portaria SME nº 
174/2020.
São José do Rio Preto, 28 de outubro de 2020.
Prof.ª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1903-1

                          Fica notifi cado, Calimerio Rosa Vieira (espó-
lio de), proprietário do imóvel sito à Rua Olavo Bilac, nº 215, 
quadra 23, lotes 10-9, Vila Diniz, que em virtude de ter sido 
enviado o Auto de Multa nº 1903-1 emitido em 16/10/2020, 
assinado pelo fi scal Rodrigo André Morsillo, tratando de obra 
desrespeitando a Lei de Zoneamento  em vigor e/ ou projeto 
aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 
5.749/95, de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, a multa 
no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois reais e quaren-
ta  centavos), uma vez que o referido Auto de Multa nos foi 
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o 

nº de registro do objeto AR JU 83762346 0 BR, acusando 
"mudou-se".
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5847/2020 

                  Fica notifi cada, Vera Lúcia dos Santos Papa, 
proprietária do imóvel sito à Rua Santos Dumont, nº 582, Vila 
Ercílio, que em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de 
Embargo  nº 5847, datada em 09/10/2020, assinada pelo fi s-
cal  Rodrigo André Morsillo, tratando acréscimo em cobertura 
sem alvará de construção, em desacordo com a lei de zone-
amento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com 
as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, 
artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela Empresa de 
Correios e Telégrafos o AR JU 83762341 1 BR acusando 
“desconhecida”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 1.204,80 (mil e duzentos e 
quatro reais e oitenta centavos) e medidas judiciais cabíveis 
para o caso.

São José do Rio Preto, 27 de outubro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5848/2020

 
                  Fica notifi cado, Hilário Soto Garcia  (espólio de), 
proprietário do imóvel sito à Rua Luiz Antônio da Silveira, nº 
243, lote D P/, quadra 99, Bairro Boa Vista, que em virtude 
de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5848, data-
da em 09/10/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André Mor-
sillo, tratando de falta de alvará de demolição, em desacordo 
com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, 
em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 
8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 83762342 5 
BR acusando “mudou-se”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.

São José do Rio Preto, 27 de outubro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 

 

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 34.537 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 
DESIGNA, AGUINALDO VALVERDE para substituir o servidor PEDRO FACURI JUNIOR ocupante do 
cargo em comissão – DIRETOR – CD. 101.3, da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária, nos 
termos do artigo 68, parágrafo segundo, da Lei Complementar nº 245/2007, sem a remuneração contida 
no parágrafo segundo do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, em razão da proibição contida no 
inciso VII, do artigo 1º, do Decreto nº 18.590 de 17 de abril de 2020, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 03/11/2020. 
PORTARIA N.º 34.539 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 
DESIGNA, o(a) servidor(a) AKIRA SAMED WAKAI para responder interinamente pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, enquanto durar o período de licença prêmio do(a) titular da pasta, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, a partir de 25/10/2020. 
PORTARIA N.º 34.540 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 
INTERROMPE, o afastamento da servidora estatutária FRANCINE BORGES DA SILVA ABREU 
AFFONSO, Agente Administrativo, concedido através da Portaria n.º 31.866 de 06 de fevereiro de 2019, 
surtindo os efeitos desta a partir de 20 de novembro de 2020.  
PORTARIA N.º 34.541 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 
DESIGNA, BRUNO VINICIUS COSTA para substituir o(a) servidor(a) LEONARDO LUIZ MICHELUTTI – 
ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 21/10/2020. 
PORTARIA N.º 34.542 DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 
REVOGA, a designação para prestar serviço à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, 
do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, do(a) servidor(a) adiante elencado(a), a fim de que 
retorne à sua Secretaria de origem, conforme os efeitos especificados: 

SERVIDOR(A) PORTARIA SECRETARIA ORIGEM DATA DE 
RETORNO 

CATIA CARNEIRO SIMAO PORTARIA Nº 34.391 DE 
16/07/2020 CULTURA 01/11/2020 

FLAVIO DE SETTA PORTARIA Nº 34.391 DE 
16/07/2020 CULTURA 01/11/2020 

MATEUS SILVA BORGES PORTARIA Nº 34.391 DE 
16/07/2020 CULTURA 01/11/2020 

MATHEUS RIBEIRO 
ALVES 

PORTARIA Nº 34.391 DE 
16/07/2020 CULTURA 01/11/2020 

MILTON NOGUEIRA 
PASTRE 

PORTARIA Nº 34.391 DE 
16/07/2020 CULTURA 01/11/2020 

PAMELA EMANOELE DA 
SILVA 

PORTARIA Nº 34.391 DE 
16/07/2020 CULTURA 01/11/2020 

 
LUÍS ROBERTO THIESI 

   Secretário Municipal de Administração 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CALFB PET SHOP RIO PRETO EIRELI EPP 01006/20 2020000161333 AIF-P-C 000086 
ESTER MARIA MENDES NOBRE ME 01007/20 2020000163241 AIF-P-C 000085 
SOCIEDADE MUTUARIA RIO PRETO LTDA 01070/20 2020000165177 AIF-A-LF 000071 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BANCO SANTANDER BRASIL S/A 00810/20 AIP-S-V 000016 
CALFB PET SHOP RIO PRETO EIRELI EPP 01006/20 AIP-P-C 000068 
ESTER MARIA MENDES NOBRE ME 01007/20 AIP-P-C 000069 
SOCIEDADE MUTUARIA RIO PRETO LTDA 01070/20 AIP-A-LF 000132 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO 

JOSÉ EDUARDO RISSI 
CONTABILIDADE EPP 00994/20 

3.865,40 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E 
SESSENTA E CINCO REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS) 
NRM-P-C 000026 

LOJAS AMERICANAS 
S/A 00840/20 

3.865,40 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E 
SESSENTA E CINCO REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS) 
NRM-P-H 000008 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CENTRO DE ATENDIMENTO GERIATRICO LTDA 02630/16 AIF-S-M 000239 
WALFREDO CHERUBINI FOGACA 01540/17 AIF-S-F 000012 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CIRLEI FELIX DA SILVA ME 00417/20 AIF-S-F 000099 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE 

 
EDITA
L DE 

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE PRODUTO 
Sã

o 
Jo

sé do Rio Preto, 28 de Outubro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FARMACIA CONFIANÇA RIO PRETO LTDA 02063/20 AIP-P-A 000146 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FARMACIA CONFIANÇA RIO PRETO LTDA 02063/20 AIP-P-A 000146 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMDEC n.º 001 DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo, no uso de 
suas atribuições legais, visando a autorização e 
organização dos espaços públicos para o 
exercício do comércio ambulante, 
exclusivamente nos dias 01 e 02 de novembro 
de 2020, e atendendo ao disposto na Lei n.º 
9.678, de 20 de julho de 2006, regulamentada 
pelo Decreto Municipal n.º13.863 de 06 de 
fevereiro de 2008,  

 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica estabelecida a criação de 35 (trinta e cinco) vagas para a exploração do 
comércio ambulante nas proximidades dos cemitérios São João Batista, Jardim da Paz e 
Ercília (Cemitério da Ressureição), exclusivamente para os dias 01 (um) e 02 (dois) de 
novembro do corrente ano. 

§ 1º - As vagas mencionadas no “caput” estarão distribuídas da seguinte forma: 

 

LOCAL VAGAS 

Cemitério São João Batista 20 

Cemitério da Ressureição (Ercília)  10 

Cemitério Jardim da Paz 5 

 

a) Cemitério São João Batista – o espaço destinado ao exercício do comércio 
ambulante estará localizado na calçada do cemitério, entre o portão principal 
de entrada e a Av. Otávio Luiz Marchi. 

b) Cemitério da Ressureição (Ercília) – o espaço destinado ao exercício do 
comércio ambulante estará localizado na Praça defronte à entrada principal do 
Cemitério, sendo proibido o comércio ambulante nos portões laterais. 

c) Cemitério Jardim da Paz – o espaço destinado ao exercício do comércio 
ambulante estará localizado na Av. Benedito Rodrigues Lisboa, entre a Av. José 
Munia e a Av. Antônio Geromel. 

 

§2º - Todas as vagas estarão numeradas, conforme mapa disponibilizado nos dias 28 e 
29, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo – 
Núcleo de Fiscalização. 

§3º - As inscrições deverão ser efetuadas diretamente no Núcleo de Fiscalização do 
Comércio Ambulante, localizado à Rua Minas Gerais, n.º 115, Santa Cruz, no período 
improrrogável de 28 e 29 de outubro de 2020 – das 09h às 16h. Excepcionalmente, 
para a realização da inscrição não será necessário o agendamento prévio. 

§4º - Os Trabalhadores Ambulante interessados em inscrever-se deverão protocolar 
requerimento, em formulário próprio, disponível no Núcleo de Fiscalização, 
exclusivamente no prazo do parágrafo anterior, apresentando cópias de um documento 
de identificação com foto e de um comprovante de residência atual. 

§5º - No ato do protocolo será emitida a guia de recolhimento referente ao Preço 
Público e à Taxa de Localização, nos termos do art. 21, do Decreto Municipal n.º 
13.863/2008, do art. 19 da Lei Municipal n.º 9.678/2009 e do art. 29, alínea “a” e 
parágrafo único da Lei Municipal n.º 5.447/1997, assim discriminados:  Espaço de 
Referência (3,00m x 2,00m = 6m²) – Preço Público: R$ 90,36 + Taxa de Localização R$ 
12,04, totalizando: R$102,40. 

§6º - Os interessados inscritos deverão apresentar, entre às 09h do dia 27, até às 16h 
do dia 28 de outubro, ao Núcleo de Fiscalização do Comércio Ambulante, o 
comprovante original de pagamento da guia emitida nos termos do parágrafo anterior, 
para a retirada do Termo de Autorização Especial de Comércio Ambulante, que deverá 
ser apresentado à fiscalização de posturas, sempre que requisitado, durante o exercício 
da atividade, sob pena de incursão nas sanções legais pertinentes, conforme Decreto 
Municipal n.º 13.863/2008. 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Avenida Alberto Andaló, 2961 – Centro - CEP 15015-000 - São José do Rio Preto - SP 
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§7º - Os interessados inscritos que por qualquer motivo não efetuares o pagamento da 
guia de recolhimento ou não portarem, na data autorizada, o respectivo Termo de 
Autorização Espacial de Comércio Ambulante não poderão exercer a atividade. 

 

Art. 2º - A distribuição das vagas disponibilizadas acontecerá por ordem cronológica de 
protocolo, de modo que primeiro requerimento efetivamente protocolado 
corresponderá a vaga número 01 (um), referente ao local escolhido, e assim 
sucessivamente até o esgotamento das vagas. 

Art. 3º - É vedada a utilização de mais de uma vaga para a mesma pessoa, física ou 
jurídica. 

Art. 4º - Fica expressamente proibido o comércio ambulante sem o respectivo Termo 
de Autorização. 

Art. 5º - O trabalhador ambulante que for surpreendido comercializado sem 
autorização ficará sujeito à apreensão de mercadorias às demais sanções legais, nos 
termos da legislação municipal vigente. 

Art. 6º - É dever que todo trabalhador ambulante em atividade respeitar integralmente 
as Leis, os Decretos e as Deliberações do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid-19 
que versem sobre medidas sanitárias e de prevenção de aglomerações, em vigência no 
município.  

Art. 7º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2020. 

 

JORGE LUÍS DE SOUZA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Negócios de Turismo 
 

 

 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

 
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pregão Eletrônico nº 016/2020 

Processo nº 7461/2020 
 
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
FORNECEDORA: GRÁFICA E EDITORA CANAÃN LTDA. 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando a Contratação de serviços 
gráficos de pré-impressos coloridos e preto e branco, conforme Termo de Referência, anexo I, deste Edital, 
conforme a seguir: 

Descrição do 
Serviço Impressões 

Formato 
Cor Gramatu

ra 
Tiragem 
Estimada 
unidade 

Pedido 
Mínimo 
unidade 

R$ / 
unidade R$ Total (mm x 

mm) 

Formulário 1 Frente/vers
o 210 x 297 4 x 2 90 g/cm2 150.000 5.000 0,12 18.000,00 

Formulário 2 Frente 210 x 297 4 x 0 75 g/cm2 200.000 1.000 0,10 20.000,00 

Formulário 3 Frente 210 x 297 4 x 0 90 g/cm2 200.000 1.000 0,10 20.000,00 

Formulário 4 Frente 210 x 297 4 x 0 120 
g/cm2 100.000 1.000 0,10 10.000,00 

Formulário 5 Frente 210 x 297 4 x 4 75 g/cm2 200.000 1.000 0,11 22.000,00 

Formulário 6 Frente 210 x 297 4 x 4 90 g/cm2 100.000 1.000 0,10 10.000,00 

Formulário 7 Frente 210 x 297 4 x 4 120 
g/cm2 100.000 1.000 0,09  9.000,00 

Total R$   109.000,00 
 

Descrição do 
Serviço 

Impressõe
s 

Formato Cor Gramatu
ra 

Tiragem 
Estimada 
unidade 

Pedido 
Mínimo 
unidade 

R$ / 
unidade 

R$ Total 
(mm x 
mm) 

Formulário 8 Frente/vers
o 210 x 297 1 x 0 75 g/cm2 100.000 1.000 0,07 7.000,00 

Formulário 9 Frente 210 x 297 1 x 0 90 g/cm2 100.000 1.000 0,07 7.000,00 

Formulário 10 Frente 210 x 297 1 x 0 120 
g/cm2 100.000 1.000 0,08 8.000,00 

Formulário 11 Frente 210 x 297 1 x 1 75 g/cm2 100.000 1.000 0,07 7.000,00 

Formulário 12 Frente 210 x 297 1 x 1 90 g/cm2 100.000 1.000 0,08 8.000,00 

Formulário 13 Frente 210 x 297 1 x 1 120 
g/cm2 100.000 1.000 0,08 8.000,00 

Total  R$   45.000,00 
 
Valor Global: R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais) 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 20 de outubro de 2020. 
VIGÊNCIA: 12(doze) meses. 
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2020. 
João Pereira Curado Junior– Diretor-Presidente 

EMCOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu 
torna público aos interessados a suspensão do Processo Licitatório nº 091/2020, Pregão Presencial nº 
083/2020, Ata de Registro de Preço nº 034/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação 
tem como objeto o Registro de Preço para futuras aquisições de medicamento e material hospitalar para 
a o Departamento de Saúde de Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de Referência 
anexo ao presente Edital. DATA: 27/10/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL

São Jose do Rio Preto, 27 de outubro de 2020

Ilmos. Associados da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁ-
RIOS DE CHACARAS E MORADORES DA SOCIEDADE 
RESIDENCIAL RECREATIVA ESTÂNCIA SÃO LUIZ I E II, 
Distrito de Talhado – São José do Rio Preto/SP
 JOSÉ ARTUR GARCIA BARBOSA, Presidente da As-
sociação dos Proprietários de Chácaras e Moradores da 
Sociedade Residencial Recreativa Estância São Luiz I e 
II, situada na Avenida Primavera, 89 São Luiz I Distrito de 
Talhado, Município de São José do Rio Preto/SP.
Convoca ao senhor (a) proprietário (a) de chácaras para 
ASSEMBLÉIA GERAL, a ser realizada as 09:00 horas (ho-
rário de Brasília) do dia 06 de dezembro de 2020, na sede 
da Associação situada na Av Primavera, 89 São Luiz I, para 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA (chapa completa).
A assembleia se instalará as 09:00 horas com 50% de pre-
sença dos proprietários e às 09:30 com qualquer número de 
presentes.
Lembramos que as resoluções tomadas em Assembleia são 
obrigatórias para todos, mesmo para os ausentes e diver-
gentes, aos devedores fi ca vetado direto de votar.
Assim sendo, esperamos contar com a sua presença pelo 
menos através de um instrumento de procuração para que 
as deliberações a serem tomadas possam refl etir realmente 
ao anseio da maioria.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÂO DOS PROPRIETARIOS DE CHÁCARAS E 
MORADORES DA SOCIEDADE RESIDENCIAL RECREATI-
VA ESTÂNCIA SÃO LUIZ I E II

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS
 E AGRÔNOMOS DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONVOCAÇÃO

A Diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de São José do Rio Preto, CONVOCA todos os 
Associados em pleno gozo de seus direitos,  para Assem-
bléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de novembro 
de 2020 às 19:00 horas, em sua Sede Social, Rua Dr. Raul 
Silva 1417 – Nova Redentora, conforme Capítulo VI Das 
Assembléias Artigos 40º, 41º e  Capítulo VII Das Eleições 
Artigo 45º  do Estatuto em vigor, para tratar da seguinte 
Ordem do Dia: 1- Relatório Financeiro 2020; 2- Eleição da 
Diretoria.

Engº Cesar Antônio Vessani
 Presidente
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SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ES-
COLAR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  E REGIÃO

Edital  de  Convocação  de  Assembléia  Geral  Extraordiná-
ria 
Pelo presente edital, fi cam convocados os  auxiliares de ad-
ministração escolar empregados em instituições de Ensino 
Superior da rede privada de ensino, sindicalizados ou não, 
no(s) município(s) de Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, 
Guapiaçu, Icém, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, 
Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, 
Nipõa, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, Onda Verde, 
Poloni, Potirendaba, São José do Rio Preto, Tanabi, Ubara-
na, Uchoa e União Paulista , na base territorial do Sindicato 
dos Auxiliares de Administração Escolar de São José do 
Rio Preto e Região, CNPJ 02.032.866/0001-00, com sede à 
Rua José do Carmo Lisboa n° 197, município de São José 
do Rio Preto – São Paulo, observando a declaração pública 
de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19) 
pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março 
de 2020, assim como o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, o 
Decreto nº 65.237, de 09 de outubro de 2020 e o artigo 5º 
da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 c/c o artigo 7º da Lei 
14.030, de 28 de julho de 2020 para participarem de Assem-
bleia Geral Extraordinária, à Rua José do Carmo Lisboa n° 
197 - Vila dos Bancários - em São José do Rio Preto - SP, 
a ser realizada no dia 04 de novembro de 2020, às 15:00 
horas, em primeira convocação com o quórum estatutário de 
presentes, ou às 16:00 horas, em segunda convocação, com 
qualquer número de trabalhadores presentes, com a fi nalida-
de de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
A. Análise de eventual contraproposta patronal;
B. Continuidade da campanha salarial: mobilização e 
formas de luta;
C. Deliberação para autorizar eventual instauração de 
Dissídio Coletivo;
D. Autorização em favor do Sindicato para utilização de 
dados com fi nalidade especifi camente sindical, em obser-
vância a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018.

São José do Rio Preto-SP, 28 de Outubro de 2020
Presidente: Valdecir Zampolla Caetano
Presidente Sindicato dos Aux.de Administração Escola de 

São José do Rio Preto - SP
Favor o uso de mascaras obrigatórias

Loteamento 
Nossa Senhora do Líbano

São José do Rio Preto – SP.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
PARA:

Prezados Senhores Associados:

O Presidente da Associação dos Proprietários e Moradores 
do Loteamento de Chácaras de Recreio Nossa Senhora do 
Líbano nos termos do disposto na lei nº 4591/64, convoca 
V. S. para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a se realizar 
no dia 28 de Novembro de 2020, às 8:30 horas em primeira 
convocação e às 9:00 horas em segunda convocação com 
qualquer número de presença, na Rua Bernardo Osório Bra-
ojos nº02 Bairro Nossa Senhora do Líbano, nesta cidade de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia:

1º Leitura do Regimento Interno;

2º Aprovação do Regimento Interno;

     São José do Rio Preto, 28 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES 
DO LOTEAMENTO DE CHÁCARAS DE RECREIO NOSSA 
SENHORA DO LIBANO

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Editais de
NOTIFICAÇÃO

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 
MARCIO JUSTINO DA SILVA e IRACI 

MARIA DE AMORIM SILVA 091.401.814-05  / 099.783.334-36 12 26 

DAIANA CALDEIRA CRUZ COSTA 388.041.948-55  10 21 
NILSON ALCEU MORGADO e 

CRISTIANE MARIA GAMA DA SILVA 
MORGADO 

142.251.418-88  / 246.380.688-55 30 28 

MURILO RODRIGUES LATALISA e 
PATRICIA FERREIRA LATALISA 287.897.118-31  / 344.710.058-39 27 34 

GERCIANO JOSE SANTOS DA SILVA 420.235.448-66  10 30 
LUIS FERNANDO CORDEIRO 

NOGUEIRA e NATHALIA CHRISTINA 
DE OLIVEIRA NOGUEIRA 

375.546.448-90  / 387.307.108-80 06 02 

GUSTAVO RIBEIRO 285.323.248-43  14 01 
ANDERSON RODRIGUES TEIXEIRA e 

PATRICIA GRACIANA DE PAIVA 
TEIXEIRA 

340.523.408-50  / 300.543.878-33 06 25 

TALITA ALAGÃO CAMARGO 
FERREIRA COSTA 319.324.068-08  23 28 

INGRID ESTEVES ALVES 316.019.418-38 12 07 
 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2020 - 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à alienação de 05 (cinco) terrenos de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, conforme Lei Municipal 2143/2013, em prol da empresa 
ROVEDA ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI, CNPJ 08.809.772/0001-80, com sede na 
Avenida Borboleta, 210, Distrito Industrial IV, CEP 15.155-000, em Bady Bassitt - SP, pelo valor 
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) referente ao item A, empresa  ARI MÁQUINAS 
PESADAS LTDA, CNPJ 14.500.360/0001-67, com sede na Rua Padre Anchieta, 134, Distrito 
Industrial IV, CEP 15.115-000, em Bady Bassitt – SP, pelo valor de R$ 241.000,00 (duzentos e 
quarenta e um mil reais) referente ao item B, empresa LEANDRO COELHO BARBOSA, CNPJ 
33.528.342/0001-38, com sede na Rodovia BR 153, km 80 s/nº, Zona Rural, CEP 15.115-000, 
em Bady Bassitt – SP, pelo valor de R$ 105.840,00 (cento e cinco mil, oitocentos e quarenta 
reais) referente ao item C, pelo valor de R$ 105.840,00 (cento e cinco mil, oitocentos e 
quarenta reais) referente ao item D, e pelo valor de R$ 105.840,00 (cento e cinco mil, 
oitocentos e quarenta reais) referente ao item E, lavrando-se se for o caso, competente 
contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 26 de outubro 
de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO 055/2020 - DISPENSA 018/2020 - RATIDICAÇÃO 
Ratifico a locação do imóvel situado na Avenida Marginal José Marques de Mendonça, 
1051/1061, Centro, em Bady Bassitt - SP pelo período de 12 (doze) meses, de propriedade do 
Sr. ANTONIO DE SOUZA, para sediar atividades do Ganha Tempo, pelo valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) mensais, nos termo do art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93. Bady Bassitt-SP, 
16 de outubro de 2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Processo 055/2020 - Dispensa 018/2020 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Locação do imóvel situado na Avenida Marginal José Marques de Mendonça, 
1051/1061, Centro, em Bady Bassitt - SP pelo período de 12 (doze) meses, para sediar 
atividades do Ganha Tempo. CONTRATADO: ANTONIO DE SOUZA. VALOR: R$ 6.000,00 
(seis mil reais) mensais. ASSINATURA: do art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93. Bady Bassitt-
SP, 16 de outubro de 2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020 - TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO, o procedimento referente à aquisição futura de insumos para controle de 
diabetes para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP, em prol da empresa 
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ 07.788.510/0001-14, com sede na Rua Adolfo Mantovani, 232, CEP 14.026-295, em 
Ribeirão Preto- SP, pelo valor unitário de R$ 12,19 referente ao item 01, da empresa CQC – 
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 46.962.122/0003-21, 
com sede na Rua Francisco de Angelis, 186, Jardim Okita, CEP 13.043-030, em Campinas - 
SP, pelo valor unitário de R$ 3,90 referente ao item 02 e da empresa INJEX INDÚSTRIAS 
CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ 59.309.303/0001-99, com sede na Avenida 
Comendador José Zilo, 160, Distrito Industrial, CEP 19.908-170, em Ourinhos – SP, pelo valor 
de R$ 0,224 referente ao item 03, nos termos e condições da proposta e lances apresentados, 
lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal 
de Bady Bassitt - SP, 09 de setembro de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 047/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2020 - TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO, o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
HIGIENE E DESCARTÁVEIS em prol das empresas SPA - INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. – 
EPP, CNPJ 08.675.264/0001-57, com sede na Avenida Borboleta, 180, Distrito Industrial IV, 
CEP: 15.115-000, em Bady Bassitt - SP, pelo valor global de R$ 1.214.304,94 (um milhão, 
duzentos e quatorze mil, trezentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), JOFRAN - 
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, CNPJ 59.902.262/0001-94, com 
sede na Avenida Fernando de Lúcio, 35, Jardim Maria Luiza II, CEP: 17203-540, em Jaú – SP, 

pelo valor global de R$ 114.737,40 (cento e quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais e 
quarenta centavos), LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ: 
09.070.307/0001-33, com sede na Rua Antônio Luiz de Oliveira, 351, Jardim São José, CEP: 
14098-010, em Ribeirão Preto – SP, pelo valor global de R$ 183.759,68 (cento e oitenta e três 
mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), MARGARETE C. F. DE 
SOUZA, CNPJ: 02.961.157/0001-09, com sede na Avenida Portugal, 899, Centro, CEP: 14801-
075, em Araraquara – SP, pelo valor global de R$ 135.291,05 (cento e trinta e cinco mil, 
duzentos e noventa e um reais e cinco centavos), nos  termos e condições da proposta e 
lances apresentados abaixo, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas 
de estilo. 
 
Item 

SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP 
CNPJ: 08.675.264/0001-57 
AV BORBOLETA, 180 - DIST. 
INDUSTRIAL IV, BADY BASSITT - SP, 
CEP: 15115-000 
Telefone: (17) 3212-2435 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

1 ACENDEDOR DE FOGAO Marca: FLEX UN 304 12,00 3.648,00 
2 ALCOOL 70% Marca: NINA LT 5472 6,39 34.966,08 
3 ALCOOL 92,8% Marca: NINA LT 48 7,50 360,00 
4 ALCOOL GEL 70% 5L Marca: HIGI 70 GL. 1722 49,99 86.082,78 
5 ALCOOL GEL COM VALVULA PUP 

Marca: HIGI 70 
UN 522 10,00 5.220,00 

19 CERA LIQUIDA INCOLOR Marca: SPA 
QUIMICA 

GL. 624 38,98 24.323,52 

20 CESTO TELADO 15 LTS Marca: 
ARQPLAST 

UN 368 4,20 1.545,60 

24 COPO DESC.P/AGUA 180ML.C/2500 
UN Marca: VERO COPO 

CX 483 99,00 47.817,00 

30 DESINFECTANTE CONCENTRADO A 
BASE DE QUARTÉNARIO Marca: SPA 
QUIMICA 

GL. 90 641,00 57.690,00 

34 DETERGENTE NEUTRO 5L Marca: SPA 
QUIMICA 

GL. 5376 12,00 64.512,00 

50 HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5L 
Marca: SPA QUIMICA 

GL. 2666 18,99 50.627,34 

51 ISQUEIRO Marca: BIC UN 60 9,00 540,00 
53 LAVA AZULEJO Marca: GUIRADO UN 288 9,50 2.736,00 
61 LUVA DE VINIL M OU G Marca: TALGE CX 640 84,00 53.760,00 
66 MULT USO 5 LTS Marca: SPA QUIMICA GL. 2676 22,90 61.280,40 
68 PA PLASTICA GRANDE COM CABO 

LONGO Marca: GUIRADO 
UN 450 6,00 2.700,00 

71 PANO DE PRATO Marca: MULTBOM UN 1756 2,40 4.214,40 
75 PAPEL HIGIENICO 8 X 300 MTS Marca: 

ALVEFLOR 
CX 850 44,59 37.901,50 

77 PAPEL INTERFOLHA C/1000 Marca: 
DIPLOMATA 

PACT. 12110 12,00 145.320,00 

86 REMOVEDOR 1L Marca: SUPREMA FR 860 10,90 9.374,00 
89 RODO DE PIA PLASTICO Marca: 

GUIRADO 
UND. 98 3,20 313,60 

96 SABONETE LIQUIDO 5 LTS. Marca: 
SPA QUIMICA 

GL. 2108 16,80 35.414,40 

98 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS 
Marca: FORMAPLAS 

PCT 300 60,00 18.000,00 

101 SACO DE LIXO PRETO 100 L P4 Marca: 
FORMAPLAS 

PCT 1488 39,90 59.371,20 

6 AMACIANTE DE ROUPA Marca: SPA 
QUIMICA 

GL. 520 12,80 6.656,00 

27 CREME DE PENTEAR CABELO FR 400 11,50 4.600,00 
INF.300ML. Marca: GRIFFUS 

54 LAVA ROUPAS 5L Marca: SPA 
QUIMICA 

GL. 480 20,00 9.600,00 

83 REFIL DE RODO 1 MTS Marca: 
SANCHES 

UN 36 4,40 158,40 

84 REFIL DE RODO 60 CM Marca: 
SANCHES 

UN 40 3,10 124,00 

85 REFIL DE RODO 80 CM Marca: 
SANCHES 

UN 72 4,03 290,16 

88 RODO DE ESPUMA PARA CERA 
Marca: GUIRADO 

PC 24 7,09 170,16 

14 BOBINA PLASTICA 40X60 Marca: 
PLASK 

RL 80 285,00 22.800,00 

15 BORRIFADOR PLASTICO 500ML 
Marca: DREX 

UN 160 7,30 1.168,00 

28 DEDEIRA C/100 Marca: IDEATEX PCT 36 40,00 1.440,00 
29 DESENGORDURANTE COM AMONIO 

ATIVO Marca: SPA QUIMICA 
FR 150 9,00 1.350,00 

42 FILME PVC 0,28X100 MTS Marca: 
LUZAFILM 

RL 108 20,00 2.160,00 

43 FILME PVC 300 METROS Marca: 
LUZAFILM 

RL 150 49,00 7.350,00 

49 HIPOCLORITO DE SODIO 12% 2L 
Marca: SPA QUIMICA 

UN 4600 8,00 36.800,00 

56 LIMPA FORNO 250GR Marca: DIABO 
VERDE 

UN 36 12,00 432,00 

63 LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/100 
Marca: TALGE 

PC 800 6,90 5.520,00 

64 MARMITEX Nº8 C/100 Marca: LIFE 
CLEAN 

CX 40 47,92 1.916,80 

65 MASCARA C/ELASTICO C/100 Marca: 
DESCARBOX 

PCT 600 92,00 55.200,00 

74 PAPEL ALUMINIO 100 MTS Marca: LIFE 
CLEAN 

ROLO 60 43,00 2.580,00 

109 SANITIZANTE PARA VERDURAS 
Marca: SOLINT 

UN 18 20,50 369,00 

113 TOUCA SANFONADA C/100 Marca: 
TALGE 

PC 600 18,00 10.800,00 

116 VASSOURA PIACAVA SINTÉTICA 
C/CABO Marca: GUIRADO 

UN 90 9,50 855,00 

31 DESINFETANTE 5 LTS Marca: SPA 
QUIMICA 

GL. 388 7,90 3.065,20 

22 COLHER DESCARTAVEL PARA 
SOBREMESA Marca: RIO FESTA 

PCT 2500 3,30 8.250,00 

26 COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 
300 ML Marca: ECOCOPO 

CX 70 150,00 10.500,00 

47 GARFO DESCARTÁVEL 
P/SOBREMESA Marca: RIO FESTA 

PCT 2500 3,30 8.250,00 

52 KIT PARA REFEIÇÃO Marca: RIO 
FESTA 

KIT 5000 23,00 115.000,00 

80 POTE SEM TAMPA 200 ML Marca: 
COPOBRAS 

PCTS. 4200 9,00 37.800,00 

81 PRATO DESCARTÁVEL PARA 
SOBREMESA Marca: COPOPLAST 

PCTS. 4000 1,34 5.360,00 

106 SACO PARA CACHORRO QUENTE 
13,5 X 7,5 Marca: PZ 

PCT 900 18,50 16.650,00 

107 SACO PARA CACHORRO QUENTE 20 
X 12 Marca: PZ 

PCT 900 25,00 22.500,00 

108 SACO PARA PIPOCA Marca: PZ PCT 900 3,00 2.700,00 

8 BANDEJA REDONDA LAMINADA 
PRATA Nº7 Marca: PRA FESTA 

UN 250 7,00 1.750,00 

9 BANDEJA RETANGULAR LAMINADA 
PRATA Nº7 Marca: PRA FESTA 

UN 250 7,00 1.750,00 

69 PALITO DE DENTE C/100 Marca: GINA CX 100 1,00 100,00 
17 BRILHA ALUMINIO 5 LITROS Marca: 

SPA QUIMICA 
GL. 36 15,90 572,40 

 Total do Proponente    1.214.304,94 
 

 
Item 

JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS 
P/HIGIENIZACAO LTDA 
CNPJ: 59.902.262/0001-94 
Av. Fernando de Lucio, 35 - Jd. Maria 
Luiza II, JAU - SP, CEP: 17203-540 
Telefone: (14) 3622-3156 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

16 BOTA DE PVC PAR 172 60,80 10.457,60 
45 FLANELA 38X58 UN 960 0,96 921,60 
90 RODO PLASTICO 40CM C/CABO UN 1222 3,84 4.692,48 
91 RODO PLASTICO 60CM C/CABO UND. 592 7,36 4.357,12 
97 SACO DE LIXO AZUL 100 L PCT 70 59,89 4.192,30 
102 SACO DE LIXO PRETO 20 L PCT 1118 9,98 11.157,64 
103 SACO DE LIXO PRETO 200 L P7 PCT 470 69,79 32.801,30 
104 SACO DE LIXO PRETO 40 L PCT 1030 14,89 15.336,70 
105 SACO DE LIXO PRETO 60 L PCT 1320 22,79 30.082,80 
38 ESPONJA LÃ DE AÇO 8 X 1 PCT 467 1,58 737,86 
 Total do Proponente    114.737,40 
 

 
Item 

LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA 
CNPJ: 09.070.307/0001-33 
R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 
******** - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO 
PRETO - SP, CEP: 14098-010 
Telefone: (16) 3617-9082 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

21 COADOR DE PANO Marca: MERCATEX 
(G) 

UN 536 2,80 1.500,80 

35 ESCOVA DE ROUPA NYLON Marca: 
DUPLAS 

UN 204 2,82 575,28 

44 FILTRO DE CAFÉ 103 Marca: LUMIPAM CX 1196 4,04 4.831,84 
48 GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM 

C/50 Marca: ANEPEL 
PCT 3890 2,05 7.974,50 

57 LUSTRA MOVEIS 200ML Marca: 
BRILHO TOTAL 

FR 704 2,46 1.731,84 

67 MULTINSETICIDA 300ML Marca: 
BASTON 

FR 1400 8,90 12.460,00 

73 PANO MULTIUSO C/05 Marca: NOBRE PCT 1756 2,90 5.092,40 
76 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30M 

16X4 Marca: DELICATE 
FD 740 78,00 57.720,00 

78 PAPEL TOALHA 1X2 Marca: PEGG PCT 80 4,50 360,00 
79 PEDRA SANITARIA 25G Marca: TRIEX UN 1280 1,32 1.689,60 
92 SABAO EM BARRA C/05 Marca: TRIEX PCT 410 5,75 2.357,50 
93 SABAO EM PO 01 KG Marca: BABY 

SOFT 
CX 803 9,70 7.789,10 

94 SABONETE ANTI SEPTICO 5L Marca: 
REVITAL SEPTIC SOAP 

GL. 95 43,50 4.132,50 

110 SAPONACEO CREMOSO 300ML Marca: FR 1522 2,76 4.200,72 
PERFECT 

114 VASSOURA CAIPIRA C/CABO Marca: 
SILVA 

UN. 800 16,00 12.800,00 

18 BUCHA DE BANHO Marca: 
ESPONFLORA 

UN 420 1,30 546,00 

23 CONDICIONADOR INFANTIL 480ML 
Marca: GURY KIDS 

FR 520 8,57 4.456,40 

36 ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE 
Marca: DUPLAS 

UNDS. 174 6,36 1.106,64 

55 LENÇO UMEDECIDO SEM PERFUME 
Marca: BABY ROGER 

BALDE 150 18,20 2.730,00 

82 PRENDEDOR DE ROUPAS Marca: 
AGUIA BRANCA 

PCT 112 1,38 154,56 

95 SABONETE EM BARRA Marca: LE 
BOTHANIQUE 

UN 248 1,90 471,20 

111 SHAMPOO INF. 480ML Marca: GURY 
KIDS 

FR 700 8,10 5.670,00 

112 TALCO BEBE 200GRS Marca: 
CHEIRINHO KIDS 

FR 720 14,79 10.648,80 

87 RODO DE ALUMINIO 100CM C/CABO 
Marca: UTILLI 

UN 24 37,50 900,00 

10 BOBINA PLASTICA 20X30 Marca: ZPP RL 70 29,97 2.097,90 
11 BOBINA PLASTICA 25 X 35 Marca: ZPP RL 70 59,99 4.199,30 
12 BOBINA PLASTICA 30X40 Marca: ZPP RL 70 73,65 5.155,50 
13 BOBINA PLASTICA 35 X 50 Marca: ZPP ROLO 70 200,00 14.000,00 
33 DETERGENTE NEUTRO 500ML Marca: 

TRIEX 
FR 250 1,79 447,50 

39 FIBRA DE LIMPEZA PESADA 260 X 102 
X 14 Marca: ESPONFLORA ULTRA 
PESADA 

UN 750 2,30 1.725,00 

40 FIBRA LIMPEZA PESADA 260 X 102 X 
8,6 Marca: ESPONFLORA LIMPEZA 
PESADA 

UN 600 1,52 912,00 

41 FIBRA SINTETICA COM MINERAL 
ABRASIVO 125 MM X 87 MM X 22 MM 
Marca: ESPONFLORA LIMPEZA GRIL 

UN 1500 1,80 2.700,00 

46 FOSFORO 1X10 Marca: GABOARDI MC 180 3,46 622,80 
 Total do Proponente    183.759,68 
 

 
Item 

MARGARETE C. F. DE SOUZA 
CNPJ: 02.961.157/0001-09 
AV PORTUGAL, 899 ******** - CENTRO, 
ARARAQUARA - SP, CEP: 14801-075 
Telefone: (16) 3357-7570 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

7 BALDE PLASTICO 15 LTS. UNDS. 228 7,20 1.641,60 
25 COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML 

C/5000UN 
CX 237 104,99 24.882,63 

32 DESODORIZADOR DE AMBIENTE FR 1386 9,97 13.818,42 
37 ESPONJA DUPLA FACE UN 11610 0,79 9.171,90 
58 LUVA DE SEGURANCA G PAR 1096 3,60 3.945,60 
59 LUVA DE SEGURANCA M PAR 1156 3,60 4.161,60 
60 LUVA DE SEGURANCA P PAR 800 3,60 2.880,00 
62 LUVA LATEX M OU G CX 150 83,89 12.583,50 
70 PANO DE CHAO XADREZ UN 2860 3,58 10.238,80 
72 PANO MULTIUSO 300MTS RL 160 171,00 27.360,00 
99 SACO DE LIXO BRANCO 30 L PCT 200 34,39 6.878,00 
100 SACO DE LIXO BRANCO 50 L PCT 200 49,97 9.994,00 
115 VASSOURA NYLON C/CABO UN 1300 5,95 7.735,00 
 Total do Proponente    135.291,05 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 23 de outubro de 2020.- LUIZ ANTONIO TOBARDINI 
PREFEITO MUNICIPAL 
 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de outubro de 2020

Editais de
PROCLAMAS

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:

LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA GONÇALVES e ISA-
BELLA MORENO PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, empresário, divorciado, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 08 de dezembro de 1987, fi lho de MARCO 
ANTÔNIO GONÇALVES e de HELOISA RODRIGUES DA 
CUNHA GONÇALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, estu-
dante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
31 de maio de 1996, fi lha de ADEMAR BATISTA PEREIRA e 
de MARISA REGINA MORENO PEREIRA. 

ULYSSES HARLEY GUEDES e ELENE WICHER. Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro industrial, solteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 11 de maio de 1985, fi lho de 
FRANCISCO MOREIRA GUEDES e de JOCELINA SANTOS 
GUEDES. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, divor-
ciada, nascida em Catanduva, SP, no dia 26 de agosto de 
1987, fi lha de PAULO CÉSAR WICHER e de MARIA IZABEL 
COSS WICHER. 

PEDRO LUIS DO NASCIMENTO RODRIGUES e KAREN 
OLIVEIRA LEONARDO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
vendedor, solteiro, nascido em BOITUVA, SP, no dia 26 de 
junho de 1987, fi lho de PEDRO RODRIGUES e de MARIA 
JOSÉ DO NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
administradora, solteira, nascida em Ilha Solteira, SP, no dia 
01 de agosto de 1991, fi lha de RONAM OLIVEIRA DE SOU-
ZA e de SUELENI LEONARDO SOUZA. 

CÉSAR BERNARDINI DE FRANCO e LUANY MALDONA-
DO ORSI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro eletri-
cista, divorciado, nascido em Marília, SP, no dia 27 de março 
de 1985, fi lho de CÉSAR AUGUSTO SOUZA DE FRANCO e 
de SUELI BERNARDINI DE FRANCO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, terapeuta ocupacional, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 05 de maio de 1992, fi lha de 
JOSÉ AUGUSTO ORSI e de SONIA MARLI MALDONADO 
ORSI. 

KESSY JOHNNYS RIBEIRO VIEIRA e YASMIM FRANCIS-
CA RODRIGUES DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, atendente de caixa, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 01 de maio de 2002, fi lho de STENIO 
KESI VIEIRA e de FLÁVIA RIBEIRO DOS SANTOS. Ela, 
de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia 30 de abril de 2001, fi lha de BRAZ 
FRANCISCO DA SILVA FILHO e de MEIRE RODRIGUES 
DE OLIVEIRA. 

MARCO ANTONIO DE PAULA FRANÇA e CÍNTIA ZANU-
COLI ISAAC. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário 
público estadual, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 13 de junho de 1991, fi lho de OSMANIR APARE-
CIDO DE PAULA FRANÇA e de ROSELAINE LÁZARO DE 
PAULA FRANÇA. Ela, de nacionalidade brasileira, funcio-
nária pública estadual, divorciada, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 04 de março de 1988, fi lha de VALDIR 
APARECIDO ISAAC ALVES e de CATIA APARECIDA ALVES 
ZANUCOLI. 

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, 27 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JOÃO PAULO DE SOUZA RODRIGUES e SIBELLE DO PRADO ROCHA. Ele, brasileiro, natural 
de Sud Mennucci, Estado de São Paulo, nascido aos nove (09) de setembro de um mil novecentos e oitenta e cinco 
(1985), com trinta  e cinco (35) anos de idade, supervisor de cobrança, solteiro, filho de JOSÉ RODRIGUES DOS 
REIS NETO e de dona LEILA MARIA DE SOUZA RODRIGUES DOS REIS. Ela, brasileira, natural de Sud 
Mennucci, Estado de São Paulo, nascida aos  onze (11) de maio de um mil novecentos e oitenta e seis (1986), com 
trinta  e quatro (34) anos de idade, assistente financeiro, solteira, filha de LUIZ CARLOS VALVERDE ROCHA e 
de dona SONIA REGINA DO PRADO VALVERDE ROCHA.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e sete (27) de outubro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

MARCOS RENATO DE SOUZA e MARILDA ANDREIA ALFARO. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos sete (07) de abril de um mil novecentos e setenta e cinco 
(1975), com quarenta  e cinco (45) anos de idade, auxiliar de serviços gerais, solteiro, filho de JOSÉ ANTONIO 
DE SOUZA e de dona MARLI DE OLIVEIRA MOREIRA DE SOUZA. Ela, brasileira, natural de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezenove (19) de agosto de um mil novecentos e setenta e quatro 
(1974), com quarenta  e seis (46) anos de idade, do lar, divorciada, filha de JOÃO ALFARO FILHO e de dona 
JOVENIL MARIA DE OLIVEIRA ALFARO.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e sete (27) de outubro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

1. JOSÉ LEVINO MENICHELLI e DILMA GOMES SIL-
VA, sendo ELE fi lho de ANTONIO MENICHELLI e de ISAU-
RA DESORDE e ELA fi lha de EUCLIDES BATISTA DA SILVA 
e de MAILDES GOMES SILVA; 

2. CARLOS ALEXANDRE FRANCISCO e ROSILENE 
ALVES DE JESUS, sendo ELE fi lho de GUIDO FRANCIS-
CO e de CLEUSA DE ARAUJO FRANCISCO e ELA fi lha de 
JOSÉ ALVES DE JESUS e de NILDE APARECIDA MENE-
ZES DE JESUS; 

3. DIOGO HENRIQUE VOLPIANI e LETICIA MACIEL 
CARVALHO, sendo ELE fi lho de SÉRGIO RENATO VOL-
PIANI e de MARLÍ BAILO CORRÊA VOLPIANI e ELA fi lha de 
BRAZ PEREIRA DE CARVALHO e de ROSANGELA MACIEL 
DO CARMO CARVALHO; 

4. GUSTAVO ALBERTO DALOIA ALBERICO e JO-

CILENE FERREIRA DE PAULA, sendo ELE fi lho de ARLIN-
DO ALBERICO e de CARMEN APARECIDA DALOIA e ELA 
fi lha de JOSIAS ROSA DE PAULA e de CLAIR BENEDITA 
FERREIRA; 

5. PLINIO IGNACIO DA SILVA e MARIA CAROLI-
NA DA COSTA PEREIRA DE MELO, sendo ELE fi lho de 
OSWALDO IGNACIO DA SILVA e de MARA LUCIA DE 
FIGUEIREDO SILVA e ELA fi lha de CLODOALDO PEREIRA 
DE MELO e de NOEMIA NUNES DA COSTA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 27/10/2020. 


