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Rillo diz que se 
tiver segundo 
turno estará
 no páreo

Novo poço profundo testa captação de 
água e vai beneficiar 30 mil pessoas

Otávio Augusto, vítima 
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Poço tem 1.050 metros de profundidade e atingiu Aquífero

Veto 
derrubado 
deve parar 
na Justiça

SEM MORTES Polícia Rodo-
viária Federal divulgou balanço 
ontem com quatro acidentes, 
dois feridos e nenhuma morte 
durante o feriado prolongado 
na BR 153, no trecho que cor-
ta Rio Preto. Em todo Estado 
foram 52 feridos e seis mortes 
em rodovias federais. Relatório 
também traz autuações aplica-
das.                     Pág.A4

INVESTIMENTO DE R$ 16 MILHÕES

Escolas ainda 
discutem 
retomada 
das aulas

A Secretaria de Educação 
em Rio Preto autorizou a re-
tomada das aulas do ensino 
fundamental 2, no entanto as 
escolas da rede pública e da 
rede privada ainda não bate-
ram o martelo quando retornar.
As quatro escolas municipais 
de Rio Preto ficaram de re-
alizar reuniões com os pais 
para ter uma definição talvez 
hoje. O DHoje também ouviu 
esoclas particulares. Pág.A2

O Semae deu início na manhã 
desta terça-feira (3) a fase de 
testes do bombeamento de água 
do 9º poço profundo no Aquífero 
Guarani, localizado ao lado do 
Residencial Palestra. O poço, com 
uma profundidade de 1.050 me-

tros, passa produzir 300 mil litros 
de água por hora, o suficiente 
para atender uma população de 
até 30 mil pessoas. Segundo 
o Semae, para construção do 
sistema foram investidos R$ 16 
milhões.                    Pág.A2

Câmara aprova áreas para 
novos empreendimentos
Os seis projetos de lei com-

plementar de autoria do Execu-
tivo que incluem no perímetro 
urbano de Rio Preto uma área 
total de 303,7345 hectares 
(ou 3.037.344,5 m²) foram 
aprovados pelos vereadores. 

Estas áreas juntas equivalem a 
aproximadamente 281 campos 
de futebol. Os projetos envolvem 
áreas que devem receber em-
preendimentos urbanos, como a 
construção de loteamentos resi-
denciais e comerciais.   Pág.A3

Pág. A3

Jovem é 
baleado na 
perna em 

frente de casa
Um jovem de 18 anos foi 

baleado na noite desta se-
gunda-feira (2), em frente a 
casa onde mora na rua Silvio 
Panzari, bairro Estância San-
ta Catarina, em Rio Preto. A 
Polícia Militar foi acionada e 
ao chegar ao local a vítima já 
tinha sido socorrida por po-
pulares. Encaminhado ao HB, 
ele passou por cirurgia e seu 
estado de saúde é estavel.     
   Pág.A4

Mãe e filha 
são rendidas 

em roubo 
de carro

Uma mulher de 32 anos 
foi vítima de assalto durante 
a madrugada de segunda-fei-
ra (1), no Jardim Manoel Del 
Arco, em Rio Preto. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
ela estava acompanhada da 
filha e foi abordada quando 
chegava em casa por dois ho-
mens que chegaram de moto, 
armados. Vítimas não ficaram 
feridas.                  Pág.A4

Doação de órgãos 
de jovem morto 

em acidente pode 
salvar quatro vidas

Os rins foram para Botucatu e 
Ribeirão Preto, as córneas fica-
ram no Banco de Olhos do HB, 
a válvula do coração para trans-
plante em paciente de Curitiba. 
O jovem de 22 anos morreu no 
Hospital de Base após acidente 
de moto.                    Pág.A5 Silvana Ramires, psicóloga

Pandemia deixa 
80% da população 
mais estressada, 

diz pesquisa
Uma pesquisa feita pela Uni-

versidade Federal do Rio Gran-
de do Sul revela que 80% da 
população brasileira tornou-se 
mais estressada e ansiosa na 
pandemia. A psicóloga Silvana 
Ramires fala sobre o assunto 
na edição de hoje.      Pág.A5

PRF na rodovia
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Poço com 1.050 metros de profundidade 
atinge Aquífero e começa bombear água
O Semae deu início na 

manhã desta terça-feira (3) 
a fase de testes do bom-
beamento de água do 9º 
poço profundo no Aquífero 
Guarani, localizado ao lado 
do Residencial Palestra. O 
poço, com uma profundidade 
de 1.050 metros, passa pro-
duzir 300 mil litros de água 
por hora, o suficiente para 
atender uma população de 
até 30 mil pessoas.

“Só foi possível chegar a 
este estágio, vendo a água 
sendo direcionada para o 
sistema Eldorado na Região 
Norte de Rio Preto, porque 
muita gente dentro do Semae 
remou à favor. Essa água já 
está indo para a região que 
mais cresce no município e a 
mais carente de recursos hí-
dricos, aliviando os sistemas 
do Solo Sagrado e Penha. O 
9º poço do Guarani vai bene-
ficiar uma população de até 
100 mil pessoas”, declarou 
Nicanor Batista, superinten-

dente do Semae.
O custo total do complexo, 

que inclui o poço, sistema 
de bombeamento do poço, 
sistema de reservação com 
capacidade de 2 milhões de 
litros, resfriamento, elevató-
ria, rebaixamento de energia, 
e uma adutora de aproxima-
damente 5 km, é de R$ 16 
milhões, que vêm de recursos 
próprios do município e do 
Semae.

Além do poço do Residen-
cial Palestra, está sendo per-
furado o 10º poço no Aquífero 
Guarani. Ele fica localizado no 
Europark, bairro às margens 
da BR-153, na Zona Sul da 
cidade. Vai produzir 300 mil 
litros de água por hora, o 
suficiente para atender uma 
população de 30 mil pessoas.

Ao lado do poço, serão 
construídos um reservatório 
de água, resfriadores e uma 
estação elevatória. O reser-
vatório, com capacidade para 
2 milhões de litros, faz parte 
das obras complementares 
do poço. O Sistema Europark 
será interligado ao Sistema 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Urano, na Região Sul, por 
uma subadutora, com 3,5 
quilômetros.  A interligação 
vai complementar o abaste-
cimento de água na região, 
beneficiando 80 mil pessoas.

Atualmente, são produzi-
dos em Rio Preto 3,9 milhões 
de metros cúbicos (m³) por 
mês de água tratada. A quan-
tidade é suficiente para abas-
tecer os 465 mil moradores 
de Rio Preto e a população 
flutuante da cidade, totalizan-
do um número aproximado de 
500 mil habitantes. Também 
está prevista a perfuração de 
um novo poço no Aquífero 
Guarani, na Região Leste de 
Rio Preto.

GUARANI

Poço profundo é o 9º
a ser perfurado pelo 
Semae, com 
investimentos de
R$ 16 milhões
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FOMENTO NÃO VOLTOU
Estado destina R$ 593 mil ao 

turismo de quatro cidades

A Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo, por meio 
do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos (Dadetur), liberou 
em outubro R$ 23 milhões para 
melhorias na infraestrutura de 
50 municípios de interesse 
turístico e estâncias.

Na Região de Rio Preto o 
valor foi de R$ 593 mil para 
quatro cidades: Fernandópolis, 
Mira Estrela, Ouroeste e Sales.

Em Fernandópolis, as verbas 
serão utilizadas para a revitali-
zação da Praça Joaquim Antô-
nio Pereira; Mira Estrela, será 
feita a construção da cobertura 
da feira da cidade e revitaliza-
ção dos chalés da praia fluvial; 
Ouroeste, os recursos serão 
investidos para a construção e 
revitalização da praça, e Sales, 
para a recapitulação da via de 
acesso da Praia Richelieu.

Em 2020, o Dadetur liberou 
R$ 186 milhões, ultrapassando 
o valor do ano passado.

Da REDAÇÃO

Escola públicas e privadas ainda possuem 
indefinições sobre volta do Fundamental 2

A Secretaria de Educação 
em Rio Preto autorizou a re-
tomada das aulas do ensino 
fundamental 2 (6° ao 9° ano) 
a partir desta terça-feira (3). 
No entanto, as escolas da rede 
pública e da rede privada ainda 
não bateram o martelo se irão 
de fato retornar.

De acordo com assessoria, 
as quatro escolas municipais 
de Rio Preto (Darcy Ribeiro, 
Roberto Jorge, Luís Jacob e 
Michel Pedro Sawaya) ficaram 
de realizar reuniões com os pais 
para definir a intenção de retor-
no nas unidades. A expectativa 
é que um haja uma definição 
sobre o assunto ainda nesta 
quarta-feira (4).

Já a Secretaria Estadual de 
Educação confirmou que 1.300 
unidades em 219 município de 
São Paulo deverão retornar com 
as atividades presenciais. Entre-
tanto, em São José do Rio Preto 
não há previsão para nenhuma 
unidade retomar.

O DHoje conversou com três 
escolas particulares do municí-
pio para saber sobre o possível 
retorno. O Santo André afirmou 
a reportagem que não há ainda 
nenhuma definição. No Santa 
Teresa, a diretora Rita de Cássia 
Casagrande disse que já reali-
zou uma pesquisa com os pais, 

mas que também não há uma 
definição. “Na nossa pesquisa, 
72% dos pais afirmaram que 
não voltariam. Estamos ainda 
com algumas incertezas, já 
que muitos estão com medo de 
deixar os filhos voltarem e tem 
também o fato de já estarmos 
no fim do ano”, afirmou.

No Anglo, que conta com 
aproximadamente 250 alunos 
nesta faixa de ensino, foi confir-
mada a volta das aulas a partir 
da próxima semana, porém com 
atividades extras. “Fizemos uma 
reunião com os pais e 70% se 

mostraram contrários o retorno. 
Por isso, os alunos continuarão 
com as aulas online no período 
da manhã e teremos atividades 
interdisciplinares a tarde, que 
também serão transmitidas na 
nossa plataforma para os alu-
nos que quiserem acompanhar 
de casa”, afirmou o diretor 
Marcelo Costa.

Para os anos finais dos en-
sinos fundamental e médio, o 
limite máximo é de 20% da ca-
pacidade. Na rede estadual, só 
é permitido o atendimento de 
até 20% em todas as etapas.

Vinicius LIMA

TRABALHO
Balcão tem 432 vagas de emprego nesta semana

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto está oferecen-
do 432 vagas de trabalho 
nesta terça-feira (3). Entre 
as principais delas estão: 
motorista carreteiro (30) 
repositor (29), auxiliar de 
limpeza (23), operador de 
caixa (21), empacotador 
(20), vendedor (10), entre 

outras.
Há também oportunida-

des de estágio para quem 
busca o primeiro emprego. 
As principais são: criação 
em agência de marketing 
(3), produção industrial 
(2), administração (2), 
engenharia (1), mecânico 
(1), arquitetura e urbanis-
mo (1), mecatrônica (1) e 

Vinicius LIMA

Fernandópolis é uma das cidades que vai receber
 verbas do Estado

Aulas liberadas desde ontem mas escolas não voltaram

Divulgação
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recepção (1).
Os interessados podem 

se cadastrar por meio do 
site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos. Por 
ele, os trabalhadores po-
dem enviar currículos e 
se candidatar às vagas, 
assim como os contra-
tantes podem anunciar as 
oportunidades.

MOBILIDADE

Anel Viário terá 35 quilômetros e 
entra na quarta e última fase

A intervenção, que repre-
senta o último trecho do Anel 
Viário, na zona leste de Rio 
Preto, começou a fazer ontem 
a implantação de vigas de 
sustentação sobre duas no-
vas pontes. Uma sobre o Rio 
Preto e outra sobre o Córrego 
do Macaco. Por conta disso, 
o trânsito no local estará fun-
cionando em sistema “pare e 
siga” até às 13h.

Nos locais serão feitas as 
duplicações da Avenida Treze 
de Maio entre o Parque Resi-
dencial Cambuí e o Lauriano 

Tebar II e também da Estrada 
Vicinal SJR258 - Vicente Po-
lachini entre a Avenida Treze 
de Maio e a Avenida Nadima 
Damha.

A obra que começou em 
julho deste ano foi contratada 
por R$11,82 milhões com 
prazo de execução de 210 
dias. A quarta etapa do anel 
viário contempla três trechos:

O trecho 16  que faz a 
interligação da Avenida Car-
los Nunes de Mattos com a 
Avenida Treze de Maio. Já o 
trecho 17 é a duplicação da 
Avenida Treze de Maio entre o 
Parque Residencial Cambuí e 

Da REDAÇÃO o Lauriano Tebar II)
No trecho 18 fica  a duplica-

ção da Estrada Vicinal SJR258 
- Vicente Polachini entre a Ave-
nida Treze de Maio e a Avenida 
Nadima Damha.

As obras são realizadas com 
recurso do Financiamento à In-
fraestrutura e ao Saneamento 
(Finisa), financiamento contra-
ído junto à Caixa Econômica.

O anel viário será composto 
de 35 quilômetros de vias em 
torno da cidade, interligando os 
22 quilômetros de avenidas já 
existentes aos 13 quilômetros 
que serão executados nas qua-
tro etapas.
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APROVADO
Vereadores derrubam veto à 
anistia de multas da Covid 

e caso deve ir à Justiça

Os vereadores por unani-
midade derrubaram na sessão 
desta terça-feira (3) veto do 
Executivo a projeto do vere-
ador Fábio Marcondes (PL) 
que determina a anistia das 
multas aplicadas pela Prefei-
tura com base nos decretos 
municipais de enfrentamento 
a Covid-19 entre 16 de março 
a 31 de maio deste ano.

Segundo o autor do projeto 
no seu encaminhamento de 
votação salientou que exis-
tiam muitas dúvidas naquele 
momento dos decretos e os 
comerciantes foram penaliza-
dos na oportunidade. Para o 
vereador a derrubado do veto 
é uma matéria de fazer com 
que o tema seja discutido 
em âmbito judicial. “Que o TJ 
(Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo) decida isso”, 
afirmou Marcondes.

Outros vereadores também 
se posicionaram contra o veto 
afirmando também a confu-
são gerada na época para 
a vereadora Márcia Caldas 
(PSD) salientou que naquele 
momento houve uma dificul-
dade no entendimento de 
como cada um (comerciante) 
deveria se enquadrar. “Existe 
muito código de atividade que 

confundiu a todos”, salientou 
Márcia.

Para o vereador Marco Rillo 
(PSol) foi outro que afirmou 
que teve conflito entre os dois 
decretos o Estadual e o Mu-
nicipal que causou confusão 
para saber qual legislação de-
veria ser seguida, no mesmo 
sentido declarou o vereador 
Pedro Roberto (Patriota).

Multas – Balanço de agos-
to, publicado pelo DHoje, 
indicava que a Vigilância Sa-
nitária de Rio Preto tinha au-
tuado 783 estabelecimentos 
comerciais, sendo que 101 já 
tinham o processo finalizado 
e resultaram em 81 multas. 
Outras 20 empresas sofreram 
advertências por descumprir 
alguma das medidas estabele-
cidas para evitar a proliferação 
do novo coronavírus.

Sérgio SAMPAIO

Otimista
O candidato a prefeito Marco Rillo (PSOL, foto) diz otimista 

que se tiver segundo turno ele estará no páreo. Disse que já 
aparece na segunda posição atrás do líder Edinho Araújo (MDB), 
portanto, superando a Coronel Helena (Republicanos) nas pes-
quisas de intenção de voto. “Se tiver segundo turno, a vaga é 
minha”, diz. Para ele, alguns candidatos não têm discurso, por 
isso se limitam nas suas propagandas que é de direita e na 
opinião dele só vale para impor uma ideia. Rillo lamenta que 15 
segundos de tempo no horário gratuito no rádio e na televisão 
não dá para passar com mais consistência suas propostas de 
governo ao eleitorado. “O tempo não dá para fazer uma oração”, 
lamenta. Sobre a chapa de candidatos a vereador, com 16 can-
didatos, Rillo prevê que dá para fazer duas cadeiras na Câmara. 
A expectativa é que seu filho, ex-deputado estadual João Paulo 
Rillo, seja o mais votado nas próximas eleições.  A conferir!

Atípica
O atual processo eleito-

ral pode se dizer que está 
sendo atípico em todos os 
sentidos. Além da interfe-
rência do vírus, que limitou o 
contato dos candidatos com 
as pessoas de forma direta, 
também tem uma safra de 
postulantes imaturos caíram 
de paraquedas na disputa 
pela Prefeitura de Rio Preto. 
Sem uma história na militân-
cia política, os sonhadores 
acreditavam que iria empla-
car na campanha, fato que 
até agora não aconteceu. 
Para emplacar, além de 
um bom traquejo político, 
é preciso de propostas que 
atraem o eleitor.

Caravana
Uma caravana com diplomatas da Alemanha, França, Su-

écia, Reino Unido, Espanha, Portugal, África do Sul, Colômbia 
e Peru, liderada pelo vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), 
vai sobrevoar hoje a selva amazônica. Também serão ouvidos 
ambientalistas sobre a política ambiental do governo Bolsonaro 
e à questão indígena. O diabo é que o governo não tem projeto 
ambiental e nem proposta para preservar os povos indígenas e 
ribeirinhos. A proposta do governo é avançar sobre a floresta para 
proporcionar o ‘desenvolvimento’ do país, que, desde a coloniza-
ção, o meio ambiente é depredado e o desenvolvimento nunca 
chega, a não ser para os que enricam explorando os recursos 
naturais. A dupla que defende o “boi bombeiro”, ministros Ricardo 
Salles (Meio Ambiente) e Tereza Cristina (Agricultura), também 
integram a caravana. Será que o governo pensa que engana os 
diplomatas? A faca está no pescoço!

Empenhado
O deputado Geninho Zu-

liani (DEM), de Olímpia, 
se empenha para aprovar 
projeto a fim de alavancar o 
turismo sustentável na zona 
rural. Além de os visitantes 
explorarem o turismo no 
campo, a proposta prevê 
crédito e assistência técnica 
para os agricultores imple-
mentares seus negócios. A 
proposta prevê ainda que 
o poder público possa re-
gulamentar o comércio de 
alimentos e de produtos pro-
duzidos por meio da agricul-
tura familiar. “O turismo rural 
e o comércio de alimentos 
é uma maneira de agregar 
valor à produção”, diz.

Ansiedade
Celso Peixão (MDB) disse 

que a ansiedade aumentou 
nesta reta final de cam-
panha eleitoral. Se repetir 
a votação que obteve nas 
eleições de 2016, 4.203 
votos, o vereador diz que 
a sua reeleição estaria ga-
rantida. Peixão revelou que, 
como vereador, atuou para 
toda a cidade, no entanto, 
o foco principal de sua cam-
panha são 10 bairros onde 
o trabalho foi mais efetivo. 
“A campanha está focada 
nesses bairros no que foi 
realizado, atendendo rei-
vindicação dos moradores”, 
conta.  Agora, é hora de 
colher o que plantou…

Do bolso
A conta do candidato 

prefeito Marco Casale (PSL) 
registrada no site do TSE só 
tem R$ 4 mil, cujo depósito 
saiu do bolso dele. A transfe-
rência do fundo eleitoral, que 
a Executiva Nacional tem de 
repassar para o candidato 
bancar a sua campanha, 
portanto, ainda não entrou 
na conta. Como tem tempo 
no horário eleitoral gratuito 
na televisão, Casale tem 
mantido seu programa com 
uma certa visibilidade e isso 
gera despesa. Aliás, até 
ontem à tarde não aparecia 
no site nenhuma prestação 
de conta. Ou seria uma es-
tratégia?

Apela
A campanha na disputa 

pela a Prefeitura da Ca-
pital estava civilizada, até 
que bateu o desespero no 
sempre ‘cavalo paraguaio’ 
Celso Russumanno (Repu-
blicanos). Como caiu dras-
ticamente nas pesquisas, 
Russumanno insinuou que 
o agora líder, prefeito Bruno 
Covas (PSDB), se reeleito, 
corre o risco de não terminar 
o mandato devido ao seu 
estado frágil de saúde. Para 
completar a indelicadeza, 
Márcio França (PSL) também 
falou implicitamente sobre o 
estado de saúde do tucano. 
Não pegou bem no meio 
político! Saúde ao Bruno…

Ovos de ouro
Os povos tradicionais que 

habitam a Calha Norte não 
querem ouvir falar em go-
vernos mentirosos, mas de 
proteção a fauna e a flora, 
diz o escritor Vismar Kfouri. 
Ricardo Salles (Meio Am-
biente), diz ele, pensa que 
destruindo a selva, o ciclo 
de chuvas não seria alterado: 
“Estão matando a própria 
galinha que fornece os ovos 
de ouro”. O agronegócio 
está em risco e o Brasil pode 
enfrentar período de longa 
estiagem, que afetaria pro-
duzir alimentos até para os 
brasileiros. “Índio não quer 
ouvir apito, quer Justiça”, 
ironiza.

Câmara aprova áreas para 
novos empreendimentos

Os seis projetos de lei 
complementar de autoria 
do Executivo que incluem 
no perímetro urbano de 
Rio Preto uma área total 
de 303,7345 hectares (ou 
3.037.344,5 m²) foram 
aprovados pelos vereadores. 
Estas áreas juntas equiva-
lem a aproximadamente 
281 campos de futebol.

Na votação dos projetos 
todos tiveram no mínimo 
entre um e quatro votos 
contrários, onde de forma 
pontual alguns dos verea-
dores justificaram porque 
votaram contra a ampliação 
do perímetro urbano.

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

tes residenciais e mais 319 
comerciais.

Na justificativa da prefei-
tura autora das propostas 
tiveram a aprovação técnica 
de viabilidade das Secreta-
rias e Autarquias municipais 
que integram o GRAPROURB 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

ELEIÇÃO

Dia de votação terá mais ônibus nas ruas
A Secretaria de Trânsito de 

Rio Preto informa que determi-
nou ao consórcio responsável 
pelo Transporte Urbano a am-
pliação da oferta de ônibus 
para o dia 15 de novembro, 
domingo de eleição em seu 
1º turno.

No dia da eleição todas 
as 80 linhas fixas vão contar, 
em caráter excepcional, com 
o mesmo número de rodadas 
comumente ofertado aos sá-
bados. Cada uma das linhas 
tem suas especificidades por 
conta da demanda registrada 
aos sábados.

Extras - Além disso, veí-
culos-reserva ficarão a pos-
tos no Terminal Central para 

atendimento a qualquer even-
tualidade.  Também será feita 
a inserção de veículos-extras 
nas linhas que necessitarem 
de reforços.

As empresas integrantes do 
consórcio afixarão, até o fim 
desta semana, cartazes dentro 
dos ônibus, alertando sobre a 
operação diferenciada para as 
eleições.

Transporte especial - O 
serviço porta a porta – para 
aqueles usuários com mobili-
dade reduzida e já cadastrados 
– será realizado mediante o 
prévio agendamento junto às 
empresas.

Eleitorado - Rio Preto tem 
332.540 eleitores aptos a votar 
no dia 15 de novembro.

Da REDAÇÃO

IMBRÓGLIO

PERÍMETRO URBANO

(Grupo de Análise de Projetos 
Urbanísticos) que avaliam 
que as áreas ficam nas proxi-
midades de núcleos urbanos.

Os proprietários destas 
seis áreas em contrapartida 
à inclusão das mesmas ao 
perímetro urbano deverão 

Câmara aprovou ontem a inclusão de áreas para novos empreendimentos na zona urbana

pagar juntas ao Fundo de 
Desenvolvimento Susten-
tável a importância de R$ 
14.027.094,00 valores que 
poderão ser utilizados para 
propiciar a realização de 
obras que beneficiem a po-
pulação.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Dia 15 prefeitura determinou que empresas coloquem 
mais rodadas para população

Cargos de direção 
em escolas terão 

aposentadoria especial

Projeto de autoria do presi-
dente da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas), garante o direi-
to à aposentadoria especial do 
magistério para profissionais 
da Educação que exerçam a 
função titular de diretor, coorde-
nador pedagógico, supervisores 
e assistente de direção.

O projeto foi aprovado por 
unanimidade na sessão desta 
terça-feira (3), após o autor 
fazer uma alteração por meio de 
emenda que substituiu a função 
de vice-diretor por assistente de 
direção, mudança feita após 
alerta feito pelo vereador Marco 
Rillo (Psol) que alertou sobre a 
inexistência do cargo de vice-di-
retor na rede municipal.

Atualmente, o direito à apo-
sentadoria especial é garantido 
apenas aos titulares de cargo de 

professor de educação básica, 
que lidam diretamente com os 
alunos em sala de aula. Porém, 
recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal, envolvendo o 
julgamento de uma lei da Pre-
feitura de São Paulo, devolveu 
a todos os servidores da edu-
cação o mesmo direito – asse-
gurado também pela lei federal 
11.301/06.

Pauléra salientou que proje-
tos nos mesmo sentido já foram 
aprovados em outras casas le-
gislativas virando realidade para 
estes servidores da Educação.

Carros de Aplicativo – foi 
aprovado também na sessão o 
mérito do projeto do vereador 
José Carlos Marinho (Patriota) 
que amplia o prazo de troca de 
veículos de motoristas de apli-
cativos de Rio Preto de 10 para 
20 anos de uso.

Sérgio SAMPAIO
Sérgio SAMPAIO

Veto do Executivo foi 
derrubado ontem por 
unanimidade

Sérgio SAMPAIO
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JOÃO LISBÔA DE SOUZA, natural de 
Pão de Açúcar/AL, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era solteiro e deixa os fi lhos Maria 
José e João Vitor. Foi sepultada no dia 
31/10/2020, às 15:30, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para o cemitério 
São João Batista.

BAZILIO MARCELINO RUIZ, natural 
de Olímpia/SP, faleceu aos 76 anos de 
idade. Era casado com a Sr. Adeniz Doraci 
Calanca Ruiz e deixa os fi lhos Erika, Andrea 
Engracia e Kátia Vanessa. Foi sepultada no 
dia 31/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório do Jardim da Paz para cemitério 
do Parque Jardim da Paz.

ANTONIO LUIZ MARTINS, natural de 
Mococa/SP faleceu aos 70 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Maria do Carmo 
Pavolin Martins e deixa os fi lhos Antonio Luiz 
Martins Junior e Frederico Augusto Martins. 
Foi sepultado no dia 31/10/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para cemitério do Parque Jardim da Paz.

LUIZ SOARES, natural de Olímpia/SP, 
faleceu aos 72 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Luzia Vianna Soares. Foi sepul-
tado no dia 31/10/2020, às 16:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério São João Batista.

ANTONIO LUIZ MARTINS, natural de 
Mococa/SP faleceu aos 70 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Maria do Carmo 
Pavolin Martins e deixa os fi lhos Antonio Luiz 
Martins Junior e Frederico Augusto Martins. 
Foi sepultado no dia 31/10/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para cemitério do Parque Jardim da Paz.

JOSENÍ ROSA DE JESUS, natural de Ita-
buna/BA, faleceu aos 68 anos de idade. Era 
solteiro. Foi sepultado no dia 31/10/2020, 
às 16:30, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério São 
João Batista.

DARCI GONÇALVES ROSSI, natural de 
Alvares Florence/SP, faleceu aos 80 anos 
de idade. Era casado com Sr. Joaquim 
Ribeiro Rossi e deixa os fi lhos Guilherme, 
Ana Cláudia e Daniela. Foi sepultada no 
dia 31/10/2020, às 15:00, saindo seu 
féretro do velório da Ercília para cemitério 
da Ressurreição.

SHIMI TAKAKI OUCHI, natural do Japão, 
faleceu aos 98 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Ouchi Siker e deixa os fi lhos Aia Ouchi, 
Aguira Ouchi, Sumie Ouchi e Jorge Ouchi. 
Foi sepultada no dia 31/10/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília para 
cemitério municipal de Onda Verde.

  FALECIMENTOS

SANTINA MARQUES MELEGATTI, na-
tural de Cedral/SP, faleceu aos 87 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Anacleto Melegatti e 
deixa os fi lhos Maria e José. Foi sepultada 
no dia 31/10/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Ercília para cemitério 
da Ressurreição.

CATARINA MAZIOTI, natural de Cedral/
SP, faleceu aos 87 anos de idade. Era divor-
ciada do Sr. Umar Said Buchalla e deixa os 
fi lhos Elvis Umar Buchalla, Leandra Buchalla 
do Nascimento, Luciana Mazioti Buchalla 
(falecida). Foi sepultada no dia 31/10/2020, 
às 13:30, saindo seu féretro do velório da  
Capela do Prever para o São João Batista.

MARIA CANDIDO MERLO, natural de 
Correntes/PE, faleceu aos 85 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Sérgio Merlo e deixa os fi lhos 
Adalberto e Silvia Aparecida. Foi sepultada 
no dia 01/11/2020, às 10:30, saindo seu 
féretro do velório da  Capela do Prever para 
o São João Batista.

 AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, natural 
de Taiuva/SP, faleceu aos 68 anos de idade. 
Era casado com Sra. Janete Pessopane dos 
Santos e deixa os fi lhos Sueli Aparecida, 
Marli de Jesus, Rita de Cássia (falecida) 
e Valdir (falecido). Foi sepultado no dia 
02/11/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para cemitério São 
João Batista.

NELSON CASTRO, natural de Tabatinga/
SP, faleceu aos 80 anos de idade. Era casa-
do com Sra. Antonia Castilho de Castro e 
deixa os fi lhos Nelcia Mara, Karla Valéria, 
Katia Mileni e Flávia Daniela. Foi sepultado 
no dia 02/11/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório da Ercília para cemitério 
da Ressurreição.

 JULIO CÉSAR FIDELLIS, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 63 anos de 
idade. Era solteiro e deixa os fi lhos Thamila 
Cristina. Foi sepultado no dia 02/11/2020, às 
15:00, saindo seu féretro do velório da Cape-
la do Prever para cemitério São João Batista.

JOSÉ CARLOS DA SILVA, natural de 
Aparecida D’oeste/SP faleceu aos 52 anos 
de idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
03/11/2020, às 16:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para cemitério 
São João Batista.

DANIEL ROBERTO PEDREIRA, faleceu 
aos 40 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Marta Perpétua Teles Pedreira e deixa 
os fi lhos Rickson. Saindo seu féretro do 
velório da Ressurreição para cemitério São 
João Batista.

BR 153

Feriado tem quatro acidentes com 
dois feridos e sem morte na região
A Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) divulgou nesta terça-fei-
ra, dia 3, balanço da Operação 
Finados realizada entre 30 
de outubro a 2 de novembro 
em rodovias federais do país, 
incluindo o noroeste paulista.

Na região de Rio Preto, do 
quilômetro 0 ao 136 da BR-
153 de Icém a Ubarana, foram 
registrados quatro acidentes, 
sendo dois feridos e sem mor-
tes. Ao todo foram 268 pesso-
as fiscalizadas e  246 veículos 
fiscalizados.

A PRF registrou 87 multas 
por motoristas que não usavam 
o cinto de segurança, item 
obrigatório ao dirigir, 14 multas 
foram por passageiros que es-
tavam sem cinto de segurança.

Por ultrapassagens proibi-
das foram registradas 10 mul-
tas na BR- 153, três multas por 
crianças que estavam sendo 

conduzidas fora da cadeirinha e 
14 motoristas foram autuados 
com multas por estar falando 
ao celular.Dentre as ocorrências 
registradas estão no ranking de 
imprudências ultrapassagens 
indevidas e a falta do uso do 
cinto de segurança.

Nas rodovias federais que 
cortam o Estado de São Paulo, 
a PRF registrou um total de 53 
acidentes o que ocasionaram 
52 feridos e seis mortes. Os 
números não foram compa-
rados com mesmo feriado no 
ano passado em razão do Dia 
de Finados ter sido no sábado, 
sem que houvesse alterações 
significativas no fluxo de veícu-
los nas estradas.

De acordo com a PRF mais 
de 1,8 mil pessoas e 1,5 mil 
veículos passaram pelas rodo-
vias federais paulistas durante a 
operação finados, cerca de 200 
motoristas tiveram que se sub-
meter ao teste do bafômetro.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

BR 153 não registrou mortes neste feriado no trecho que corta Rio Preto

Jovem é baleado enquanto 
namorava em frente de casa

Um jovem de 18 anos foi 
baleado na noite desta se-
gunda-feira (2), em frente a 
casa onde mora na rua Silvio 
Panzari, bairro Estância Santa 
Catarina, em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada 
e ao chegar ao local a vítima 
já tinha sido socorrida por 
populares e levada à Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Vila Toninho.

Os policiais seguiram até 
a UPA e conversaram com o 
jovem. Ele disse que estava 
sentado na calçada com a 
namorada quando um carro 
antigo, cor preto e Sedan, 
parou e o passageiro efetuou 
um disparo. O tiro atingiu uma 
das pernas, na altura da coxa. 

Tatiana PIRES

Jovem foi encaminhado para cirurgia no HB, estado de 
saúde é estável

Divulgação

PASSOU POR CIRURGIA

Aposentada perde 
R$ 1 mil em golpe 
no caixa eletrônico

Uma aposentada de 79 
anos procurou a Polícia Civil 
depois de cair em um golpe 
dentro de uma agência bancá-
ria, em Rio Preto. Um boletim 
de ocorrência como furto foi 
registrado nesta segunda-feira 
(2).

A vítima contou que estava 
no caixa eletrônico de uma 
agência do Banco do Brasil, 
quando se aproximou um ca-
sal lhe dizendo que não havia 
finalizado a transação e que 
era preciso que ela repetisse 
a transação.

Acreditando nos golpistas, 
ela seguiu a orientação e um 
tempo depois, ao conferir o 
extrato de sua conta, verificou 
que estava faltando R$ 1 mil. 
O caso será encaminhado ao 
3° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

RIO PRETO

Polícia registra mais uma 
vítima do WhatsApp clonado

A Polícia Civil de Rio Preto 
registrou mais um golpe apli-
cado em Whatsapp clonado. 
Dessa vez, uma mulher de 54 
anos acreditando que a amiga 
estava precisando de dinheiro 
acabou realizando uma trans-
ferência no valor de R$ 1.880 
para a conta de uma estelio-
natária. O caso foi registrado 
nesta segunda-feira (2).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o What-
sapp de uma esteticista, de 
41 anos, foi clonado após ela 
receber uma ligação para con-
firmar a participação dela em 
uma palestra on-line. Após um 
tempo, ela soube por seus ami-
gos que através do número de 
telefone dela estavam enviando 
mensagens a seus contatos 
pedindo dinheiro.

Uma das amigas da este-
ticista atendeu ao pedido e 
acreditando estar emprestando 
dinheiro para a amiga, fez a 
transferência no nome de outra 
mulher.

Outros casos - casos de 
golpes através de WhatsApp 
clonados vem crescendo. Pelo 
menos outras três pessoas 
tiveram seu aplicativo de men-
sagem invadido no último mês. 
Após um arquiteto, de anos 
23 anos, procurar a Central de 
Flagrantes de Rio Preto para 
denunciar que foi vítima de es-
telionatários, uma comerciante, 
de 49 anos, e uma comissária 
de voo, de 40 anos, também 
caíram no golpe.

A Polícia Civil constatou um 
aumento no número de crimes 
de estelionato praticado na 
internet desde que teve início 
a pandemia da Covid-19.

“Ele fala com tanta se-
gurança e as instruções são 
tão claras, que por nem um 
momento eu duvidei e, acredi-
tando, acabei informando para 
ele o código que recebi”, relatou 
a comissária de voo, que teve 
como promessa a troca de seu 
telefone celular.

O golpista disse que o nú-
mero de telefone dela havia 
sido sorteado após a compra 
que ela fez em uma das lojas e, 
justamente, em fevereiro do ano 
passado a vítima havia compra-
do um novo aparelho celular.

O delegado assistente da 
Seccional e coordenador do 
Centro da inteligência da Po-
lícia Civil, Alexandre Del Nero 
Arid, ressalta o fato de que 
crimes de estelionato sempre 
existiram, o que ocorre é que, 
agora, os bandidos mudaram o 
jeito de agir.

“A pandemia fez com que 
as pessoas passassem a fazer 
compras pela internet, ao invés 
de ir a uma loja ou restaurante. 
Ao utilizar o meio digital, de for-
ma descuidada, a pessoa acaba 
sendo fisgada por benefícios 
e promessas que não serão 
cumpridas”, explica o delegado.

Ele ainda acrescenta que os 
registros de boletim de ocor-
rência eletrônico tiveram um 
“aumento exponencial de casos 
de estelionato nos últimos me-
ses, isso em virtude dos crimes 

Tatiana PIRES

ESTELIONATO VIRTUAL

Adolescente é flagrado 
com maconha e R$ 160

Um adolescente de 14 anos 
foi apreendido por tráfico de 
drogas nesta segunda-feira (2), 
no bairro Santo Antônio, em 
Rio Preto.

A Polícia Militar fazia pa-
trulhamento de rotina quando 
se deparou com o garoto en-
costado em um alambrado em 
frente a um matagal. Ao notar 
a viatura, ele tentou fugir, mas 
foi detido.

Na mão ele carregava uma 

porção de maconha e em re-
vista os policias apreenderam, 
escondidas na cueca, outras 
sete porções da mesma droga, 
além de R$ 160.

Encaminhado a Central de 
Flagrantes, o adolescente afir-
mou que era a primeira vez 
que traficava drogas e que 
naquele dia tinha conseguido 
os R$ 160. Ele disse ainda que 
conseguiu a maconha de um 
desconhecido. Após ser ouvido, 
o garoto foi liberado sob a res-
ponsabilidade de uma tia dele.

Tatiana PIRES

SÓ 14 ANOS

praticados na internet ou em 
aplicativos”.

No caso do arquiteto, no 
final de semana passado ele 
tinha ido a um restaurante 
em São Paulo e que divulgou 
fotos do local em seu perfil no 
Instagram. Depois, ele recebeu 
uma mensagem em sua rede 
social, na qual a pessoa se 
identificou como da gerência do 
restaurante e informou que  ele 
havia sido contemplado em um 
sorteio com um jantar.

Já a comerciante contou 
à Polícia Civil que recebeu a 
ligação de um homem dizendo 
que ela havia sido sorteada para 
participar de uma plateia virtual 
do programa da atriz conhecida 
nacionalmente, 

As vítimas só souberam que 
caíram no golpe quando amigos 
e familiares lhe questionaram o 
porquê delas estarem pedindo 
dinheiro emprestado. “Após a 
aplicação do golpe, é difícil con-
seguir reparar o dano sofrido”, 
conclui o delegado Arid.

ARMADOS

Uma mulher de 32 anos foi 
vítima de um assalto durante a 
madrugada de segunda-feira 
(1), no Jardim Manoel Del Arco, 
em Rio Preto. Ela procurou a 
Polícia Civil no dia seguinte.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, ela estava acompa-
nhada da filha e foi abordada 
quando chegava em casa por 
dois homens que chegaram de 
moto. Um deles estava armado 
e bateu com a arma no vidro do 
carro dela, um Volkswagen Fox, 
gritando para que ela saísse e 
entregasse o carro.

Neste momento um dos 
criminosos assumiu o volante 
e os dois fugiram. Após o as-
salto, a vítima, acompanhada 
do namorado, foi procurar o 
carro pelo bairro. O veículo foi 
localizado capotado no cantei-
ro central da avenida Antônio 
Antunes Júnior.

A vítima disse aos policias 
que ficou em choque por isso 
não registrou o crime antes. 
Mãe e filha não foram feridas. 
O roubo será investigado pela 
Polícia Civil.

Ladrões de carro 
rendem mãe e filha 
chegando em casa

Tatiana PIRES

Em seguida, o atirador e o 
motorista fugiram.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o jovem afir-
mou aos policias que não tem 
rixa com ninguém, portanto, 
não faz ideia de quem possa 
ter atirado contra ele.

Após o primeiro atendi-
mento na UPA, a vítima foi 
transferida para o Hospital de 
Base, onde seria submetida 
a cirurgia para retirada do 
projétil. A assessoria de im-
prensa do hospital informou 
que o estado de saúde dele 
é estável e ele permanece no 
quarto da enfermaria.

Registrado como tentativa 
de homicídio, o caso será 
investigado pela Deic (Divisão 
Especializada de Investiga-
ções Criminais).

Arquivo DHOJE
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Pode parecer estranho correlacionar o intestino com o coração. 
Durante décadas havia o conceito de que a função intestinal era 
exclusivamente ligada ao metabolismo dos nutrientes. O intestino, 
na verdade, era compreendido como mais um órgão, não era tão 
valorizado e ainda faltavam evidências acerca da variedade de 
funções que ele desempenha.

O intestino humano é habitado por uma quantidade imensurável 
de bactérias, com diferentes caraterísticas e ações, compondo o que 
se conhece como microbiota ou flora intestinal -como se dizia an-
tigamente. Estas bactérias desempenham funções imprescindíveis 
para nossa digestão e também para nossa saúde cardiovascular.

Não fiquem impressionados! Quis dizer exatamente isso: as 
bactérias do intestino são essenciais ao bem-estar cardiovascular. 
Sem um adequado equilíbrio, tanto quantitativo como qualitativo, a 
microbiota intestinal não consegue ser nossa aliada na prevenção 
das doenças cardiovasculares.

Alguns fatores podem causar desequilíbrio da microbiota in-
testinal, situação conhecida como disbiose. O uso inadvertido de 
antibióticos é uma causa frequente de disbiose intestinal, visto que 
pode produzir constipação ou diarreia e, dessa forma, o contingente 
de bactérias protetoras para o coração diminui significativamente.

Também são fundamentais para adequada constituição da 
microbiota intestinal a dinâmica do parto (normal ou cesárea) e o 
aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida. Explicando 
melhor: no parto normal, a criança pode ter contato e maior exposi-
ção às bactérias do corpo materno, influenciando decisivamente na 
composição da microbiota intestinal da criança. Quanto à questão 
do aleitamento materno, muitos estudos demonstram que o leite 
materno auxilia na constituição de uma microbiota intestinal equili-
brada e protetora contra diversas doenças como alergias, distúrbios 
neurológicos e doenças cardiovasculares.

O infarto do coração está diretamente relacionado ao desen-
volvimento de aterosclerose, ou seja, o acúmulo progressivo de 
placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Embora os hábitos 
alimentares sejam determinantes para maior agregação de gordura 
nos vasos sanguíneos, a microbiota intestinal também é essencial 
na metabolização e eliminação de resíduos da nossa alimentação.

Dessa forma, uma microbiota intestinal desequilibrada, mesmo 
com uma dieta balanceada, pode favorecer o desenvolvimento da 
aterosclerose e maior risco de infarto do coração e AVC.

Muitos estudos destacam que a microbiota intestinal dos in-
divíduos diabéticos é diferente quantitativa e qualitativamente da 
microbiota dos indivíduos não diabéticos. Alguns fundamentos do 
processo patológico do diabetes, como a resistência à insulina, 
podem ser agravados por uma microbiota intestinal desequilibrada.

A obesidade, muitas vezes influenciada pela maior resistência 
à insulina, também seria outro importante problema indiretamente 
causado por uma microbiota desequilibrada.

Considerando que o diabetes e a obesidade são fatores causais 
e agravantes das doenças cardiovasculares, saber que estes dois 
problemas podem ser abordados utilizando esta visão sobre a mi-
crobiota intestinal, seria muito prudente e propício.

Regular a microbiota intestinal poderia reduzir o risco de desen-
volver diabetes, resistência à insulina e obesidade e, subsequente-
mente, atenuar a ocorrência de um infarto do coração e um AVC.

Há, também, evidências que mostram diferenças entre a micro-
biota intestinal de pessoas com hipertensão arterial e a microbiota 
de não hipertensos. Mesmo a hipertensão arterial agregando fatores 
causais de origem genética, o padrão da microbiota intestinal pode 
determinar maior ou menor acúmulo de resíduos metabólicos, 
como sais e ácidos, que são responsáveis pela retenção líquida e 
aumento da pressão arterial.

Diante do impacto de uma microbiota intestinal equilibrada na 
saúde cardiovascular, algumas medidas devem ser adotadas para 
preservar esta microbiota, tanto qualitativa como quantitativamente:

- Aumentar o consumo de fibras por meio de frutas, cereais e 
vegetais; 

- Manter hidratação diária de 2-3 litros ao dia; 
- Evitar consumo exagerado de bebidas alcoólicas; 
- Evitar tabagismo; 
- Manter atividade física regular;
- Reduzir consumo de alimentos condimentados e gordurosos; 
- Reduzir consumo de carboidratos baseados em açúcares 

simples; 
- Evitar dietas ácidas, baseadas em consumo elevado de carne 

vermelha; 
- Não usar antibióticos de forma inadvertida.
Por fim, uma das medidas mais modernas para melhorar a 

qualidade da microbiota intestinal tem sido a utilização de produ-
tos prebióticos, probióticos e simbióticos. Os prebióticos englobam 
fibras de origem vegetal, que funcionam como nutrientes para as 
bactérias da flora intestinal. Os probióticos são grupos de bactérias 
protetoras que podem ajustar e equilibrar a microbiota. Os produtos 
simbióticos reúnem as propriedades prebióticas e probióticas.

Atualmente, quando se estabelece um tratamento para as do-
enças cardiovasculares, deve-se considerar o papel da microbiota 
intestinal. Buscar restabelecer continuamente a quantidade e a 
qualidade das bactérias da flora intestinal é um importante princípio 
para obtenção de uma melhor saúde cardiovascular.

O intestino não pode ser visto como mais um órgão do corpo; o 
intestino e sua microbiota podem impactar a incidência de doenças 
cardiovasculares, mas, para isto, precisamos adotar algumas me-
didas no dia a dia e estarmos atentos sempre para esta conexão 
entre intestino e coração.

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

Intestino bom impacta 
em coração saudável
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Otávio Augusto Ribeiro Zaparolli morreu nesta
 segunda-feira (2), no Hospital de Base

PESQUISA

Cada ponto em que a 
linha traça no tecido, a 
aposentada Yolanda Padilha, 
de 69 anos, moradora do 
bairro Jardim Mugnaine em 
Rio Preto, respira com mais 
calma.

O bordado é o refúgio 
para ela passar o dia. No 
hobby, a aposentada encon-
trou uma válvula de escape 
para o estresse diário de 
não poder sair de casa, não 
poder ver os netos, tudo que 
vem enfrentando durante 
a pandemia. “Eu gosto de 
bordar, então para mim é 
um passatempo, uma dis-
tração”, conta.

Uma pesquisa feita pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) nos 
meses de maio, junho e 
julho deste ano revela que 
80% da população brasileira 
tornou-se mais estressada 
e ansiosa na pandemia do 
novo coronavírus e foram 
ouvidas quase 2 mil pesso-
as entre 18 e 70 anos. Em 
média, nos outros países, o 
índice é de 30%.

A pesquisa mostrou tam-
bém que 65% dos entrevis-
tados têm sentimento de rai-
va, 63% dizem ter sensação 
de dor, mal-estar gástrico, 
qualquer coisa orgânica 
resultante de um quadro de 
ansiedade, e 50% tiveram 
alteração do sono.

A psicóloga Silvana Rami-
res, de Rio Preto, explica que 
diversos elementos podem 
agravar os níveis de estres-
se. A especialista alerta para 
os sinais que o próprio corpo 

Pandemia deixa 80% 
mais estressados

apresenta diante da sobre-
carga. Os aspectos físicos 
mais frequentes são dores 
musculares e de cabeça, 
cansaço em excesso, difi-
culdade de concentração e 
problemas gastrointestinais 
e cardiorrespiratórios.

A psicóloga ainda orienta 
que cuidar da alimentação, 
do sono, ter momentos de 
lazer melhoram as emoções. 
“Se a pessoa está muito es-
tressada, com dificuldade de 
dormir, irritada, mal estar ou 
dores de cabeça, não deve 
esperar piorar tem que pro-
curar ajuda,” orienta.

Foi o que fez o repositor 

Fabiano Salles de Rio Preto, 
de 23 anos. O apoio pro-
fissional vem o ajudando a 
manter a saúde mental nos 
últimos sete meses. Se-
gundo Fabiano, a chegada 
da pandemia foi uma coisa 
muito louca, porque ele já 
vinha de um histórico de 
estresse e ansiedade ligado 
ao trabalho, o que se inten-
sificou de uma forma muito 
grande a ponto de não fazer 
certas coisas que estava 
acostumado.

“Sair com meus amigos, 
viajar, conhecer gente nova, 
tudo isso acabou. E, eu che-
guei em um nível de estresse 

tão grande, que pedi demis-
são”, lembra.

O estresse é considerada 
uma doença mental pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS), que pode agravar-se 
durante a pandemia. Com a 
pesquisa concluiu-se nesse 
período de pandemia que as 
pessoas desenvolveram ou 
aumentaram sintomas de es-
tresse, ansiedade ou depres-
são. Adotar um estilo de vida 
saudável, praticar atividades 
físicas, exercer algum hobby, 
são alternativas para lidar 
com a sobrecarga provocada 
pelo momento que estamos 
passando nesse ano.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

O repositor Fabiano Salles de
 Rio Preto, de 23 anos
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SALVANDO VIDAS
Família doa órgãos de rapaz de 22 anos

Tatiana PIRES

Fotos: Arquivo PESSOAL

A solidariedade da família 
de um jovem de 22 anos 
poderá salvar a vida de  qua-
tro pacientes que aguardam 
na fila por transplante de 
órgãos. Otávio Augusto Ri-
beiro Zaparolli morreu nesta 
segunda-feira (2), no Hospital 
de Base, em Rio Preto. Ele se 
envolveu em um acidente de 
moto, no bairro Vila Paes, em 
Votuporanga.

O fígado, dois rins, córne-
as e o coração (para captação 
de válvula) foram captados 
pela Organização de Procura 
de Órgãos (OPO) nesta terça-
-feira (3). Os rins foram para 
Botucatu e Ribeirão Preto, 
as córneas ficaram no Banco 
de Olhos do HB, a válvula do 

Os 39 cachorros de di-
versas raças, encontrados 
em situação de maus-tra-
tos, no dia 27 de outubro 
na casa de um pedreiro, no 
bairro Jardim Ouro Verde 
em Rio Preto que foram 
levados até o CCZ (Centro 
de Controle de Zoonoses), 
já passaram por avaliação 
clínica e exames para ve-
rificar o estado de saúde e 
passam bem.

Segundo a Dibea (Direto-
ria do Bem Estar Animal), na 
avaliação clínica foi consta-
tado na maioria dos animais 
lesões de pele, secreções 

nasais e oculares.
Além de anemia na maio-

ria dos cachorros e também 
erliquiose, conhecida como 
“doença do carrapato” ou 
apenas como “erliquiose 
canina”.

Ainda de acordo com a Di-
retoria do Bem Estar Animal, 
os cachorros não serão en-
caminhados para adoção no 
momento, eles irão passar 
por todo o tratamento neces-
sário e depois que estiverem 
aptos e saudáveis, serão 
disponilizados para adoção.

A Dibea também não 
divulgou o local onde estão 
os cachorros por questão de 
segurança dos animais.

coração para transplante em 
paciente de Curitiba.

O acidente - O acidente 
ocorreu no último sábado 
(31). A vítima pilotava uma 
motocicleta, quando bateu 
em uma viatura do Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) no cruzamento 
das avenidas Nasser Marão e 
Deputado Áureo Ferreira.

Com o impacto, Otávio 
Augusto sofreu traumatismo 
craniano, foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros e en-
caminhado à Santa Casa de 
Votuporanga. Em razão do 
seu estado de saúde, ele foi 
transferido para  HB, onde 
permaneceu internado por 
nove dias, mas não resistiu 
aos ferimentos.

39 CACHORROS

Cães usados para caça resgatados 
por maus-tratos estão bem

Janaína PEREIRA

Cães foram resgatados dia 27 de outubro após 
denúncia anônima

Guilherme BATISTA

A psicóloga Silvana Ramires, de Rio Preto, 
explica que diversos  elementos podem 
agravar os níveis de estresse
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PLUS INTIMES

Chegante de Montreal, no 
Canadá, para voltar a residir 
entre nós, após 15 anos, Gisela 
Haddad está pensando em 
desenhar uma festa - ainda 
sem data- para reunir as amigas 
íntimas de oliveira. Mas não 
será no Integrato Iguatemi, 
onde vai morar. Pensa em 
ocupar o varandão da Fazenda 
São José.

DESCANSO

O casal Wilson e Maria Lúcia 
Daher, dois expoentes da 
psicologia e psiquiatria em nossa 
cidade, está se aposentando, 
encerrando as atividades e 
fechando o consultório. Wilson, 
com 82 anos, dedicou-se à 
Medicina por 57 anos.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
04 de novembro de 2020

SHOW I

Com os shows presenciais saindo do engessamento e ensaiando 
retorno no calendário social da cidade, o promoter Fred Tonelli 
pretende trazer a Rio Preto, no segundo semestre de 2021, 
o show “Amigos” um dos mais intensos espetáculos com os 
cantores sertanejos, que reúne no palco, Chitãozinho & Xororó, 
Zezé di Camargo & Luciano e Leonardo. 

CAMPANHAS

Reparem só, os diferentes 
matizes políticos não estão 
sendo ev idenc iados  nas 
campanhas para prefeito. 
O que se vê nas falas dos 
candidatos é o encolhimento 
dos cardápios ideológicos, 
limitações analíticas, muita 
superficialidade e falta de 
adequação às necessidades 
da cidade. Parece que falta 
repertório e pouca abrangência 
às plataformas para seduzir os 
eleitores.

      Você já decidiu em quem 
vai votar? Faltam 11 dias 
para as eleições.

     Manoel Jorge de Medeiros 
abriu sua fazenda em Onda 
Verde na noite de ontem, 
para um jantar em petit-
comité. Serviu cardápio típico 
rural assinado por Silvinho 
Andreoli. 

      Araguay Garcia, artista 
plástico e integrante da Arlec-
Academia Rio-pretense de 
Letras e Cultura e Tião Fácio, 
estão construindo casa nova 
no condomínio da Agerip.

     Dia 9, na próxima 
segunda-feira, está sendo 
esperado em Rio Preto, o 
ministro Ricardo Salles do 
Meio Ambiente para participar 
da campanha do Paulo 
Bassan e do Marcelo Zola 
Peres.

      Isolados com Covid, o 
industrial Hermes de Paula e 
a mulher, Ana Lúcia Mazoni 
de Paula.

     Paulinho Rossi também 
testou positivo para o Covid.* 

* 
* 

* 

* 

VIAGEM

A empresária Rose Guarnieri 
v iajou segunda-feira para 
o Caxias do Sul e Bento 
Gonçalves. Viagem business. 
Na volta para em Florianópolis 
para um dolce far niente porque 
ninguém é de ferro.Chega aqui 
dia 10.

BAZAR DE NATAL

Na quinta-feira da semana 
que vem, dia 12, a Capacc 
realiza a sua tradicional Feira 
de Artesanato, das 9 às 19 
horas, na APCD. É sem dúvida, 
a feira de artesanato de maior 
bom gosto da cidade. E por isso, 
ferve, porque tem presentes e 
enfeites de Natal.Um foco de luz sobre a rio-pretense Ligia Maura Garcia, 

dona de um currículo invejável: Livre-Docente em direito 
internacional, bacharel em direito pelo Largo São Fran-

cisco e Doutora e mestre em direito do comércio interna-
cional pela Université de Paris-X-Nanterre. Ligia é craque: 
professora titular e coordenadora do centro de estudos 
FGVethics (Ética,Transparência, Integridade e Complian-

ce) na Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas. Por quase dez anos 

ela foi professora na Sciences Po, Paris e na Universität 
St Gallen. Ainda, foi professora visitante na HEC Paris, 

na Tsinghua University School of Economics and Manage-
ment – Beijing e na St. Petersburg State University–Gra-
duate School of Management. Foi pesquisadora visitante 
na University of Michigan Law School, Ann Arbor. É autora 
de mais de uma dezena de livros e uma centena de arti-
gos e capítulos de livros publicados no Brasil e no exte-

rior. Ligia Maura Costa é sócia fundadora do escritório de 
advocacia Ligia Maura Costa Advocacia, com escritórios 
em São Paulo e em Paris.Já trabalhou na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) no Legal Affairs Division em 
Genebra. Chic, non?

LUTO III

Símbolo do movimento LGTB, que morreu há duas semanas, no 
Rio, aos 73 anos, o livro “Divina Diva”, escrito por Fábio Fabrício 
Fabrette, está praticamente pronto. Conta a biografia inédita de 
Jane Di Castro que, para sobreviver, teve um caso com um militar 
de alta patente, durante a ditadura.

LUTO II

No domingo, 25, Deus retirou do nosso convívio terreno o gaúcho 
Laney Lângaro, colunista de maior expressão no Rio Grande do Sul 
e amigo deste colunista, pois nos encontrávamos com frequência 
nos congressos da Febracos. Desta coluna, os sentimentos à 
família enlutada.

POSSE

Será no dia 3 de dezembro, 
apenas com uma sessão 
solene, às 20 horas, sem festa 
por conta da pandemia, a posse 
da nova diretoria da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia que tem 
na Presidência, o ginecologista 
e ex-tesoureiro da entidade, 
Leandro Colturato que também 
já ocupou o cargo de Diretor 
Social. O nefrologista Rodrigo 
Ramalho, diretor científico na 
gestão anterior,será seu vice 
na gestão 2020/2023.

LUTO I

A televisão perdeu domingo Tom Veiga, profissional de tevê 
que dava vida ao simpaticíssimo e inteligente Louro José, 
personagem do programa Mais Você, de Ana Maria Braga. 
Carismático e benquisto por todos os que o conheciam, sua 
morte aos 47 anos representou um grande choque para todos 
os que com ele partilharam a amizade.

EM PRESTAÇÕES 

Festeira que só, Christina 
Stankovic resolveu dividir em 
etapas as comemorações de 
seu aniversário. Deixou Ribeirão 
Preto onde está morando, e 
chegou aqui com o marido Luiz 
Felipe e os filhos Catarina e Luiz 
Felipe. Na noite de sexta jantou 
com amigas no Maremonti. No 
sábado, almoçaram comigo 
no L’Osteria. E à noite daquele 
dia, jantaram com amigos 
num japonês pros lados dos 
Damhas.

PÓ ROYAL

Aniversar iante do dia 19 
de novembro, a elegante 
paulistana Sônia Sampaio, 
que o high incorporou com 
muita alegria, prepara-se para 
comemorar o aniversário no 
seu rancho do Condomínio 
Maria Bonita, onde costuma 
passar os finais de semana 
com os filhos. Vai oferecer um 
jantar para os plus intimes. 

COMPLACENTE

Acho que a autoridade policial 
está sendo muito benevolente 
com esse  p romoto r  de 
eventos que escancara a 
desfaçatez promovendo festa 
sem alvará ou qualquer outra 
autorização e 24 horas depois 
de encerrada a festa pela 
polícia, volta a promovê-la 
no mesmo local, apesar do 
enfrentamento dessa tragédia 
sanitária. Está chamando a 
polícia de otária.

NOVO RESTAURANTE 

A partir da próxima segunda-feira, dia 9, a gastronomia da 
Redentora terá um novo mapa. Abre-se na esquina da rua Jaci 
com Raul Silva, onde era o Bambina, o Castellana Prime, um 
restaurante que se propõe a servir uma carne de primeiríssima, 
além de saladas e acompanhamentos de alta qualidade. E com 
preços honestos. Não haverá inauguração e a casa já abre para o 
almoço em soft openning, isto é, sem convites. A casa funcionará 
todos os dias no almoço e jantar com exceção do jantar aos 
domingos.

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

NOIVADO 

Com um elegante jantar em 
sua casa, a médica Cláudia 
Arroyo festejou sábado, o 
noivado de sua filha Marina 
com o matogrossense Nathan 
Campos, fi lho de Nilton e 
Mariza Campos. Os noivos, 
ambos médicos, começam a 
pensar na data do casamento 
para o ano que vem.

BABY

Capitão Milton Liso e Mariana 
Haddad Liso, que já têm um 
filhinho, o Arthur, agora vão 
ganhar uma menina. É netinha 
de Anselmo e Maria Lúcia Liso e 
Márcio e Ana Vetorasso Haddad 
e a quarta bisneta de Beny 
Verdi Haddad. Nasce em maio 
de 2021.

SHOW II
Essa série foi exibida de 1995 a 1998 na programação de fim 
de ano da Rede Globo, projeto retomado pelos próprios artistas 
no ano passado. A noitada será naquele esquema de noite top, 
com jantar, que abraça clássicos sertanejos e faz a plateia formar 
um enorme coral. Mas não deverá ser no Villa Conte, porque 
não cabe na casa. Fred pensa encontrar um local em montar 
uma estrutura especial para o evento.

DE VOLTA 

Depois de passar a pandemia isolada, hospedada nas casas 
das filhas Christy e Jully, em São Paulo e no seu apartamento 
na Riviera de São Lourenço, Beny Haddad retornou a Rio Preto 
sexta-feira. Mas continua executando o protocolo do lockdown 
com rigor. Passa o Natal aqui, mas antes, volta a São Paulo 
para comemorar dia 22 de novembro, o aniversário de Christy 
e dia 5 de dezembro o aniversário de Jully.

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1663
(De 04 de novembro de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora MARILES CELIA DE ARAUJO DA SILVA, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, 
nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0321/11/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/11/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1664

(De 04 de novembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores teto RGPS e acrés-
cimo, ao benefi ciário PAULO CESAR DOS SANTOS, na 
qualidade de companheiro, da extinta servidora SANDRA 
MARIILDA ROCHA, ocupante do cargo efetivo de Professor 
- PEB I.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.4/0322/11/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 02/06/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1665
(De 04 de novembro de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, à benefi ciá-
ria SILMARA DANIEL NUNES, na qualidade de cônjuge, do 
extinto servidor DEJAIR NUNES, ocupante do cargo efetivo 

de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0323/11/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/10/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1666
(De 04 de novembro de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, à benefi ci-
ária LUANA MESSIAS BORIOLA, na qualidade de fi lha, do 
extinto servidor ALBERTO MOLINA BORIOLA, ocupante do 
cargo efetivo de Encanador.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0324/11/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/07/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICADA:  RODRIGO LOPES DE SOUSA-Ref. Entre-
ga de webcam-Nota de Empenho nº 18.208/2020-Proc.nº 
13066/2020
O Município de São José do Rio Preto, através do Sec. 
Mun. da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA conforme segue: 
1- Entrega das webcams descritas na nota de empenho 
18.208/2020, a contar do recebimento desta, impreterivel-
mente em 05 dias. 2- Concedo, ainda, 05 dias úteis para 
a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais, tendo em vista os 
fortes indícios de descumprimento da obrigação assumida, 
que poderão acarretar em aplicação de multa de 30%  sobre 
o valor total da Ordem de Fornecimento, rescisão unilate-
ral do contrato e suspensão de licitar com a Administração 
Pública por até 02 anos.3.Angelo B. Neto. SMF.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 08/2020
Locadores: Medtronic Comercial Ltda
Objeto: Aquisição de insumos para cumprimento de 
ação judicial de Angelo C. de Brito–Proc.1018462-
45.2019.8.26.0576 2ª – VFP: Art. 25 caput e Inc. I da L.F 
8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
ERRATA
Publicação do dia 30.10.2020 ref. ATA 0816/20 
Onde se lê: CONTRATADA SOMA/SP PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA 
Leia-se: CONTRATADA RAPHAEL GONÇALVES NICESIO-
-EPP

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2020
ATA Nº 0824/20
CONTRATADA: LUANDA COMERCIO DE SURIMENTOS 
PARA INFORMATICA LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners – Valores 
Unitários – Item 09 – R$95,00; Item 26 – R$86,00; Item 27 
– R$86,00; Item 28 - R$86,00; Item 29 – R$86,00 – SMF – 
Angelo Bevilacqua Neto– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2020
ATA Nº 0825/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos 
– Valores Unitários – Item 02 – R$1.331,890; Item 03 – 
R$1.331,890; SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0826/20
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos – Valores Unitá-
rios – Item 11 – R$0,750; Item 18 – R$0,360-  SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 13580/2020
CONTRATO Nº: DPL/0068/20
CONTRATADA: ELETROCHAVE HALLAL - EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de chaveiro – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$23.835,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 010/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) 
MÓDULOS DE GAVETAS (03 MÓDULOS CONVENCIO-
NAIS E 01 MÓDULO ESPECIAL) NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publica-
Licitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte 
integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais o documento original encartado nos 
autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 410/2020 – Processo n.º 
13.441/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cestas básicas 
para manutenção dos atendimentos regulares do projeto ali-
menta rio preto com distribuição as famílias assistidas pelos 
CRAS do Munícipio. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 26/10/2020, sendo adjudicado o item à empresa decla-
rada vencedora: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA. (item 1). O item 2 foi fracassado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 371/2020 – Processo n.º 
13.150/2020
Objeto: Registro de preços para locação de tendas tipo 
galpão para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 08/10/2020, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: ALESSANDRA CRISTINA 
CONDE MANDARINI (item 1). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
04 de novembro de 2020

HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 402/2020 – Processo n.º 
13.374/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elé-
tricos. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 20/10/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vence-
doras: K9 AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL LTDA (item 1) e R.D. 
VELANI ELÉTRICA ME (itens 4, 5, 6, 7). Os itens 2, 3, 8 e 9 
foram fracassados. 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. Kátia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 396/2020 – Processo n.º 
13.338/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de copo descartá-
vel para atender as unidades escolares da Secretaria Munici-
pal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 03/11/2020. O pregão em epígrafe foi declarado FRA-
CASSADO em razão dos valores fi nais alcançados nos itens 
01 e 02 fi carem acima da estimativa do Edital. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 439/2020, PROCESSO 13.660/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 17/11/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 450/2020, PROCESSO 13.681/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais odontológi-
cos. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 19/11/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 456/2020, PROCESSO 13.711/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de adesivos e placas para 
sinalização para as Unidades da Atenção Básica. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 19/11/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras
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° 438/2020, PROCESSO 13.659/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de sensores digitais 
para sistema de raio X. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/11/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

LEI Nº 13.658
DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão ad-
ministrativa, de imóvel público municipal, em favor da FUN-
DAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – “CASA DE ARTUR”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a outorga do uso de imóvel 
público municipal, em favor da FUNDAÇÃO FACULDADE 
REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 
“CASA DE ARTUR”.
Art. 2º O Município nos termos do art. 111, § 1º da L.O.M., 
outorgará, sob a forma de concessão administrativa, o uso 
do imóvel público municipal constituído de área de parte 
da Área Institucional 1 do loteamento localizado no bairro 
Jardim Paulistano, oriundo da matrícula nº 143.641 do 1º 
ORI, com uma área de 6.910,58 metros quadrados, em favor 
da FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – “CASA DE ARTUR”, conforme 
abaixo descreve: 
“ÁREA INSTITUCIONAL 1  - Inicia-se num ponto em comum 
entre a Avenida Projetada 1 com o Lote 6 da Quadra 5; daí 
segue na distância de 41,01 metros, confrontando com a 
Avenida Projetada 1; daí defl ete à direita e segue confrontan-
do com a Área A no seguinte rumo e distância: 54º53’56”SE 
e 167,38 metros; daí defl ete à direita e segue na distância 
de 40,60 metros, confrontando com o Lote 19 da Quadra 4; 
daí defl ete à direita e segue na distância de 172,88 metros, 
confrontando com os Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Quadra 5, en-
contrando o ponto de início desta descrição, encerrando uma 
área de 6.910,58 metros quadrados.”
Parágrafo único. A outorga do uso mediante concessão 
administrativa do imóvel supra descrito será concretizada a 
partir da data de publicação do Termo de Concessão devida-
mente assinado e terá vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
prorrogáveis, sendo que ao término do prazo, a entidade 
benefi ciária não terá qualquer direito à retenção de benfei-
torias ou indenização por obras que eventualmente tenham 
sido por ela realizadas no referido local.

Art. 3º As condições de uso do imóvel e suas instalações 
constarão de Termo de Concessão próprio, conforme modelo 
em anexo, adaptável às peculiaridades ocorrentes.
Parágrafo único. A entidade perderá a outorga de uso caso 
utilize o imóvel para fi nalidade diversa da estabelecida no 
Termo de Concessão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de outubro 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
 
EXTRATO: TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, E FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – “CASA DE 
ARTUR”.

OBJETO: OUTORGA DE USO GRATUITO, SOB FORMA DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DO IMÓVEL PÚBLICO 
MUNICIPAL, SENDO ÁREA INSTITUCIONAL 1 DO BAIRRO 
JARDIM PAULISTANO COM 6.910,58 METROS QUADRA-
DOS, (ORIUNDOS DA MATRÍCULA 143.641 DO 1 O.R.I.) À 
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO NO LO-
CAL DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM A FINALIDA-
DE DE PRESTAR SERVIÇOS À SOCIEDADE, POR MEIO 
DE TRABALHOS DE AMPARO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
COMO HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUE PROCURAM 
O HOSPITAL DE BASE PARA A REALIZAÇÃO DE TRANS-
PLANTES, ATRAVÉS DO PROJETO SOCIAL “CASA DE 
ARTUR”.

PRAZO: 05 (CINCO) ANOS, PRORROGÁVEIS, A PARTIR 
DA DATA DE PUBLICAÇÃO POR EXTRATO, DO TERMO 
DE CONCESSÃO DEVIDAMENTE ASSINADO.

BASE LEGAL: LEI Nº 13.658, DE 14 DE OUTUBRO DE 
2020.

DATA DE ASSINATURA: 3 DE NOVEMBRO DE 2020.

LEI Nº 13.661
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Denomina “Carlos Henrique Longo” a rua localizada no Mais-
parque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 
24.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Carlos Henrique Longo” a rua 
localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denomina-
da Rua Projetada 24.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 29 de outu-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.662
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Denomina “Francisco Tadeu Alves Rodrigues” a Avenida 
Projetada 02 e os seus prolongamentos (a rotatória 1 e rota-
tória 2), localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Francisco Tadeu Alves Rodri-
gues” a Avenida Projetada 02 e os seus prolongamentos (a 
rotatória 1 e rotatória 2), localizada no Loteamento Maispar-
que Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 29 de outu-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.663
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Denomina “Ricardo Siqueira de Mendonça” a Avenida loca-
lizada entre a Avenida de Maio até a linha férrea (conhecida 
como Avenida do Triângulo).
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “Ricardo Siqueira de Mendonça” a Avenida 
localizada entre a Avenida de Maio até a linha férrea (conhe-
cida como Avenida do Triângulo).
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 29 de outu-

bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 
40/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 77/2015 – PROC. 
nº 107/2015 - Contratada: RUCK EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Readequação quantitativa sem acréscimo de valor 
da contratação de empresa para execução de serviços de 
poda, roçada, capina, manutenção e conservação de áreas.
Data da assinatura: 28.10.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 
39/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 67/2017 – PROC. 
nº 82/2017 - Contratada: OSVALDO GONÇALVES PRIMO 
EIRELI - ME.
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste 
da contratação de empresa especializada em execução de 
serviços de remoção, manutenção e controle de vegetação 
fl uvial (macrófi tas) nos lagos 1 e 2 da represa de abasteci-
mento de água do sistema público do município de São José 
do Rio Preto - SP. Data da assinatura: 03.11.2020 
Valor total: R$ 448.438,20.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 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 51/2020, 
Processo SICOM 3296/2020 objetivando a Aquisição de 
equipamentos e ferramentas de construção civil. Prazo de 
entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 18.11.2020, 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, 21.10.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Água.
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 57/2020, Pro-
cesso SICOM 3313/2020 objetivando a Aquisição de tam-
pões em ferro fundido nodular, Ø 600 mm para utilização em 
poços de visita (PV) da rede pública coletora de esgoto de 
São José do Rio Preto e distritos. Prazo de entrega: 30 dias. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 19.11.2020, 
às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 20.10.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões 
de interesse público. # CREDOR Nº 0143030 – Signartec 
Comercial Técnica Ltda. Valor: R$ 601.006,93. Motivo: Para 
que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais 
desta autarquia.  Publicada por afi xação no local de costu-
me, e pela imprensa local. S. J. R. P., 03.11.2020. João Mar-
celino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – Nicanor Batista 
Junior – Superintendente.
S. J. Rio Preto 03.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espólio de Alexandre Gomes Franco -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa por Falta de Atuaz. 
Cad. Imóvel (div 389), exercício 2015 a 2019, vencimento 
em 14/07/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 27/10/2020.
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Isabela Estevão Pires -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento em 03/09/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segunda Rafael)”, na data 26/10/2020.
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
04 de novembro de 2020

Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- João de Souza -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa sobre Propriedade 
Urbana (div 017), vencimento em 28/03/2017.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Patricia)”, na data 27/10/2020.
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Mauro Antonio de Barros E Outras -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento IPTU Revis Administrati-
vamente (div 029), exercícios 2015 a 2020 e Falta de Atuaz. 
Cad. Imóvel (div 389), exercícios 2015 a 2019, vencimento 
em 14/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 28/10/2020.
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Ricardo Pereira Farinha Alves -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento IPTU Revis Administrativamen-
te (div 029), exercícios 2015, vencimento em 30/07/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 28/10/2020.
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Santos & Silverio Bar Lanchonete Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031), 
AIIM nº 19074, vencimento em 20/07/2017.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “desconheci-
do (segundo Márcio de Souza)”, na data 30/10/2020.
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Thais Jaqueline Pazzini -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), 
AIIM nº 21136, vencimento em 25/06/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 27/10/2020.

São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020.

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Extrato de Portaria nº 008/2020-CGCM/SMTTS de 07 de 
julho de 2020

Sindicância Investigativa sobre fatos relatados no documen-
to PD nº 15008063520208260559
Resultado: cumprimento do inciso I do artigo 233 da Lei 
Complementar Municipal nº 05/1990
CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL /SMTTS

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 Braga & Silva Pet Ltda 2020200615 DEFERIDO
2 Cruz Alta Pro Hospitalar Eireli 202014751 DEFERIDO
3 Elza Satie Hanaoka Kuabara 2020250149 DEFERIDO
4 Farmácia Central Norte Ltda 2020206300 DEFERIDO
5 Maria Rodrigues Castigliani 2020244391 DEFERIDO
6 Miriam Regina Bonfa Lavanderia 2020221017 DEFERIDO
7 Ogelia de Fátima Faustino Souza 2020244812 DEFERIDO
8 Orbita Franquias Ltda 202034287 DEFERIDO

São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 030/2020

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Página 1 de 2 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA 
 
Processo nº:  0000005-45.2020.8.26.0576 
Classe - Assunto:  Cumprimento de Sentença – Ordenação da Cidade/Plano Diretor 
Exequente: Município de São José do Rio Preto 
Executado: José de Oliveira Barbosa e Outro. 
 
EDITAL DE 1ª E 2ª HASTA PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM(NS) 
MÓVEL(IS) E PARA INTIMAÇÃO DO(S) REQUERIDO/EXECUTADO(S) JOSÉ DE 
OLIVEIRA BARBOSA e SANDRA MARA DA COSTA BARBOSA, expedido nos autos 
da Ação - proc. nº 0000005-45.2020.8.26.0576. 
 
O Dr. Adilson Araki Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de São José do Rio Preto/SP, na forma da Lei etc. 

FAZ SABER – A todos quantos o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, 
com fulcro no artigo 880 e seguintes do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do 
TJ/SP, através dos gestores oficiais da LANCENOW, do leiloeiro oficial Sr. Guilherme 
Valland Junior, JUCESP nº. 407, e do site www.lancenow.com.br (portal de leilões on-line), 
levará a público pregão para venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 24 de 
NOVEMBRO de 2020, às 14:00 horas, com divulgação e captação de lances em tempo real, 
por meio do sítio eletrônico retro mencionado, para arrematação por quem maior lanço 
oferecer a partir do valor da avaliação. Não havendo lanço superior à importância da 
avaliação nos 03 (três) dias úteis forenses subsequentes a data inicial, seguir-se-á, sem 
interrupção, o segundo pregão, período em que o bem será alienado a quem maior lanço 
oferecer, sendo que não será aceito lanço que ofereça preço vil (art. 891, parágrafo único, do 
CPC), assim considerados 50% (cinquenta por cento) da última avaliação, encerrando-se 
em 22 de DEZEMBRO de 2020, às 14:00 horas (sobrevindo lanço nos 3 (três) minutos 
antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do 
pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham 
oportunidade de ofertar novos lanços), o(s) bem(ns) penhorado(s) no respectivo processo, 
a saber:  

“1 (um) veículo GM/S10 COLINA S, preta, diesel, ano/modelo: 2006/2007, 
placas: DSO-3853, Renavam: 903191628”. 
Ônus: Em consulta ao site do Detran-SP, realizada em 13/10/2020, não constam 
pendencias, somente restrição judicial – Bloqueio Renajud – transferência. 

 
AVALIAÇÃO: R$ 41.936,00 em 21/10/2020, conforme Tabela Fipe.  
 
Endereço do bem: Rua Waldemar Sanches, 1436, Cidade Nova, São José do Rio Preto/SP.  
 
O(s) bem(ns) será(am) vendido(s) no estado de conservação que se encontra(m), sem garantia, 
constituindo ônus do interessado, verificar suas condições, antes das datas designadas para as 
alienações judiciais eletrônicas aqui designadas. O arrematante arcará ainda com eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os de natureza fiscal e tributária, 
conforme preceitua o Art. 130 do CTN, excetuando os débitos condominiais (que possuem 
natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.  

Ainda, com fundamento no Art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem em 
prestações poderá apresentar, por escrito, proposta para pagamento com pelo menos 
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25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do 
próprio bem, quando se tratar de imóveis, sendo: I - até o início do primeiro leilão, proposta 
de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, 
proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Ainda nos termos do § 
2º do mesmo artigo, as propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a 
modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.  

Depositário(s) fiel(is): Sandra Mara da Costa Barbosa.  

O valor do débito é de R$ 31.840,98, em 13/10/2020, e será atualizado na data do leilão.  

Em caso de arrematação a comissão do leiloeiro é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação (art. 24 do Decreto nº 21.981 de 19/10/1932), a ser pago pelo arrematante 
diretamente ao leiloeiro, bem como deve o mesmo dar quitação mediante recibo. Observadas 
as regras contempladas no Provimento CSM nº 1625/2009, Publicação Oficial do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo – Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º., desde já, fica regularmente 
INTIMADA A PARTE EXECUTADA/REQUERIDA – para todos os fins de direito, caso 
não seja localizada pelo Oficial de Justiça para intimação pessoal. 

São José do Rio Preto/SP, 21 de outubro de 2020. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
EDITAL Nº 011/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos 
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o 
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço: 
 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP.15010-160  

 
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2020 

CARLOS ALBERTO PAULA ALVES 
Julgador-Chefe 

UNIDADE DE JULGAMENTO 

Protocolo Nome do 
Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2017287873 HG 212 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

HG 212 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. PENDENTE DE 

REEXAME NECESSÁRIO. 
PRAZO PARA RECURSO 30 

DIAS.  

2017111441 I S DE OLIVEIRA 
ESTACIONAMENTO ME  

I S DE OLIVEIRA 
ESTACIONAMENTO ME IMPROCEDENTE 

201946748 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTINTO 

2017198874 
LCG ASSESSORIA E 

CONSULTORIA SECURITARIA 
LTDA ME 

LCG ASSESSORIA E 
CONSULTORIA SECURITARIA 

LTDA ME 
EXTINTO 

201918325 ANTONIO CARLOS 
SCRIGNOLI ANTONIO CARLOS SCRIGNOLI IMPROCEDENTE 

201846886 CLAUDIO SERAFIM CLAUDIO SERAFIM PROCEDENTE 

201627055 ALINE OLIVEIRA BAPTISTA 
CARLOS 37570519809 

ALINE OLIVEIRA BAPTISTA 
CARLOS 37570519809 IMPROCEDENTE 

2019136689 EDIMARIO SOUSA SANTOS EDIMARIO SOUSA SANTOS NÃO CONHECIDO 

2019217689 EDIMARIO SOUSA SANTOS EDIMARIO SOUSA SANTOS IMPROCEDENTE 

2016130454 
GP EMBALA RIO COMERCIO E 

INDUSTRUA DE 
EMBALAGENS LTDA ME 

GP EMBALA RIO COMERCIO E 
INDUSTRUA DE EMBALAGENS 

LTDA ME 
IMPROCEDENTE 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 
EDITAL Nº 25/2020 

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fica a empresa abaixo listada, ciente de que foi lavrada a 
NOTIFICAÇÃO nº 144134. 

Razão Social Notificação nº Prazo de para 
regularização 

PH DISTRIBUIDORA E EMBALADORA DE CIMENTO E 
CAL LTDA 

CNPJ Nº 27.161.668/0001-77 
144134 

 
10 dias 

 
O prazo para regularização/atendimento da notificação inicia-se a partir do quinto dia corrido após a 
publicação deste edital, conforme art. 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.   

São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2020. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas 
SEMFAZ/CAT/NF/IFP 

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 
EDITAL Nº 26/2020 

 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fica a empresa abaixo listada, ciente de que foi lavrada a 
NOTIFICAÇÃO nº 144137. 

Razão Social Notificação nº Prazo de para 
regularização 

PH GEMINIANO CONSTRUCOES, SERVICOS, COMERCIO 
E TRANSPORTES EIRELI 

CNPJ Nº 29.699.539/0001-62 
144137 

 
10 dias 

 
O prazo para regularização/atendimento da notificação inicia-se a partir do quinto dia corrido após a 
publicação deste edital, conforme art. 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.     

São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2020. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas 
SEMFAZ/CAT/NF/IFP 

 

 

 

   
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - AUTÔNOMOS 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 
1. ALEXANDRE ALVES DA SILVA 3040350 41542024670 
2. ANDREIA VALDIRENE DE LIMA 3016730 41542024724 
3. KEITY NOGUEIRA YAMAGUTI 3025840 41542024746 
4. OSMAR CARDIN 858930 41542024834 
5. JULIANE CARVALHO PIMENTA 3698680 41542024966 
6. MYRNA GERMANO CARVALHO SAIDAH 3584560 41542025007 
7. ANILOEL NAZARETH NETO 3135010 41542025229 
8. HUMBERTO KIYOTOSHI UEHARA 3008290 41542025230 
9. CLAUDIA ABINAGEM MASIERO NAZARETH 3134990 41542025233 
10. JOSE EDUARDO ROMA 1028020 41542025491 
11. JHONE OLIVEIRA DA SILVA 3682690 41542025562 
12. SIRIO HASSEM SOBRINHO 1352590 41542025686 
13. MARGARIDA FIRMANO MENDES 1066970 41542025778 
14. CIBELE CRISTINA ARANTES SILVA 3324430 41542025783 
15. LUCAS LUIZ CAVERSAN 3648560 41542025830 
16. ROGERIO TEIXEIRA NUNES 3260500 41542026158 
17. JONAS COSTA MOTA 3081000 41542026224 
18. MARIO DONIZETI RAMIN 1422580 41542026285 
19. WELLINGTON ANTONIO DA CRUZ BRITO 3403500 41542026293 
20. CHANG TI HAO 3208160 41542026307 
21. DOMINGOS WEISLEY PEREIRA DA SILVA 3699840 41542026494 
22. RODRIGO DADERIO 3187960 41541901673 
23. DORVALINO ALVES DE BRITO 7237851 41542026566 
24. ELTON BERALDO 3149650 41541900581 
25. LUIZA DO CARMO JAKUNSKI 3246470 41542026650 
26. ANA CAROLINA MANGINELLI 3617560 41542026914 
27. ARCELINO CARVALHO 3672250 41542027006 
28. EZIO BARBOSA FERNANDES 1410470 41542026021 
29. MICHEL MARCEL SANTANA CABRAL 3671960 41542027035 
30. CHRYSTIAN MARTINELLI 1207740 41542027060 
31. SANDRA PEREIRA DA SILVA 1247500 41542027202 
32. ADALCIRIA LOPES ELIAS 1271520 41542024700  
33. LUIS GUSTAVO TOSTA BARBATO 3553460 41542025018  
34. BOLIVAR VIDAL FILHO 644310 41542025082  
35. FABIANA SAAD SANSÃO 3117160 41542025020  
36. AZAEL SILVERIO 3648730 41542025432  
37. RENATO APARECIDO MONTE 3662920 41542023760  
38. JOSE EDUARDO DE ALMEIDA PIRRE 3746620 41542023706  
39. RAYANA FÁTIMA BARBOSA DE QUEIROZ 3598870 41542025893  
40. ANA PAULA COSTA RIBEIRO 1182780 41542026361  

São José do Rio Preto, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.   
  CELSO HENRIQUE FAZAN BRACO 
 CHEFE – Departamento de Tributos Mobiliários 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - EMPRESAS 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

   
                                                        NOME IM PROTOCOLO 

1. ALFREDO THOME NETO ME 3293850 41542024521 
2. MARCOS AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS 26771213870 3639620 41542024503 
3. RAFAEL SOARES BRANDAO 40929016823 3594080 41542024570 
4. MARIA ZELIA SOARES BRANDAO 13042498832 3600280 41542024571 
5. RUTE LOPES BARRUECO DE SOUZA 12162139847 3525930 41542024572 
6. FABRICIO MARTINS MARCOLINO 21810392837 3743310 41542024595 
7. CARLOS ERNESTO GUINDANI 20757875815 3422960 41542024603 
8. THAIS BATISTA PIMENTA 40932071864 3667560 41542024611 
9. GRAZIELI DA SILVA FERREIRA 44704168867 3667070 41542024614 
10. EDSANIR FERNANDA ORLANDO 18928362890 3668400 41542024617 
11. ANA PAULA DA SILVA SANTOS GARBIM 38648488818 3725660 41542024621 
12. J R CASTILHO ME 1104810 41542024650 
13. MY WAY BOUTIQUE LTDA ME 3435910 41542024684 
14. ISAQUE ADRIANO SOUZA RAMOS ME 3450740 41542024677 
15. MARIA JOSE MORGADO 10932945821 3678600 41542024661 
16. ALESSANDRO SILVIO BUSSIOLI ME 3521130 41542024707 
17. DUTRA E DUTRA ADVOGADOS 1382310 41542024710 
18. FABIANO KOVALSKI DA ROCHA ME 3555490 41542024727 
19. ALFREDO GORAYB DA CRUZ 3724020 41542024769 
20. ERICO BRENA SANTOS 31203499841 3646270 41542024803 
21. APARECIDA DONIZETI FRANCISQUINI SANTANA ME 1399640 41542024810 
22. HENRIQUE LIMA DE ANDRADE 3573310 41542024819 
23. V L MENDES CONFECÇÕES ME 3417560 41542024833 
24. ADELCIO VICENTE JUNIOR 29709026801 3740730 41542024846 
25. TSAVORITA METAIS EIRELI EPP 3039570 41542024872 
26. LEANDRO MARCELINO ME 3054660 41542024768 
27. JEAN CAVALCANTE ARAUJO 01274875145 3741270 41542024911 
28. BARACK COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA ME 3255870 41542024926 
29. RAFAEL RODRIGUES DE ASSUNÇÃO 02567949100 3732750 41542024952 
30. PERES & PERES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME 3337680 41542024961 
31. B & V COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 3722150 41542024502 
32. CALDEIRA ODONTOLOGIA LTDA 1202010 41542024999 
33. SINTONIZE PRODUTORA CULTURAL LTDA ME 3245130 41542024997 
34. ROMULO DA SILVA LOTERIO 04394743109 3669500 41542024993 
35. CALÇADOS MARINER LTDA 3503680 41542025176 
36. IMPERIAL SERVICE COMERCIAL LTDA 3729840 41542024476 
37. G G S FAVARETTO COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA ME 3536740 41542025231 
38. DEVANIL SANTANA ME 3377110 41542025285 
39. VANESSA CRISTINA BRAZOLIN DE LIMA 27130027886 3438010 41542025290 
40. KELVIN BORRERO 14220197800 3631470 41542025355 
41. VICTOR SOARES GASPAR 40562955810 3661980 41542025360 
42. GABIDZ COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA ME 3530020 41542025385 
43. MARCIO VICENTE RUSSO ME 3306940 41542025495 
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44. BARBOSA ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA RIO PRETO LTDA ME 3135880 41542025499 
45. TMSF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 3594360 41542025513 
46. ESTAGILIZE ESTAGIOS LTDA 3057440 41542025535 
47. E P R IANELLI FRANCHISING ME 3194300 41542025534 
48. R M DA CUNHA ME 1027610 41542025533 
49. A F GODOI VEICULOS 3013760 41542024888 
50. TAG EVENTOS RIO PRETO EIRELI 3522870 41542025580 
51. PASSO A PASSO ESCOLA DE DANCA EIRELI 3517150 41542025620 
52. EUNICE MINIUSSI DA SILVA E CIA LTDA ME 860920 41542025626 
53. ESPETARIA MP LTDA ME 3460600 41542025652 
54. MVS RIO PRETO TRANSPORTES EIRELI 1231350 41542025675 
55. JOSÉ ROBERTO VIANA IMÓVEIS ME 3132020 41542025757 
56. NOVA CONQUISTA PISCINAS PRODUTOS E SISTEMAS LTDA 3619250 41542025759 
57. CORTEZI & SANTOS LTDA ME 3468790 41542025770 
58. MARIA APARECIDA DA CUNHA FRASSATTO 3541700 41542025787 
59. ANTONIO AUGUSTO FUSARO FERNANDES 31795149817 3611340 41542025802 
60. ELIANE FERREIRA ALMEIDA DA SILVA 27429356818 3721090 41542025815 
61. ROVERSI & MANZI REPRESENTACOES MV LTDA 3260480 41542025852 
62. FONSECA & MENDONÇA PUBLICIDADE LTDA 3117250 41542025860 
63. MARCELA DE SOUZA QUEIROS 35745001810 3747940 41542025886 
64. ACADEMIA BODY CLUB LTDA ME 1423040 41542025889 
65. PAULO CESAR BORGES JUNIOR ME 3391400 41542025968 
66. M A TRAMONTE 3574000 41542025841 
67. CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA EDWIGES LTDA 1074330 41542025972 
68. MARLON RENATO ESPURIO 20276345843 3656000 41542026034 
69. FARIA & ZANETE CONFECÇOES ME 1383450 41542026166 
70. RAFAEL CESAR COELHO 35114128892 3638270 41542026171 
71. NAYARA DOS SANTOS JACHETTTO 35414320802 3615350 41542026184 
72. MARCELA BEATRIZ DA CRUZ 43153065845 3733370 41542026201 
73. M DE F DA SILVA HARTE MECÂNICA ME 3350360 41542026211 
74. IMPERIAL PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA ME 3468980 41542026214 
75. ARI TRINDADE VAGNER & CIA LTDA ME 3457940 41542026241 
76. VISAO PLANEJA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME 3043600 41542026027 
77. DIEGO HENRIQUE VICENTINI 41365533824 3635170 41542026283 
78. DRIELI JULIA BITTENCOURT DE ALMEIDA 34157334833 3743630 41542026347 
79. STF ENGENHARIA RIO PRETO LTDA 1417020 41542026356 
80. CMG CONSTRUCOES E MANUTENCOES EM GERAL LTDA 1466480 41542026400 
81. TIAGO ALLONSO VIÇOZO XAVIER ME 3115910 41542026402 
82. CLAUDIO DINIZ BARBOSA 33924469806 3639150 41542026428 
83. LEONI POSCLAN GUIMARAES 39382953841 3657410 41542026437 
84. JUCILAINE FELIX DA SILVA 08076442850 3676440 41542026450 
85. NATALIA ADRIANA SANCHES 42633989802 ME 3378610 41542026476 
86. C L DA SILVA TINTAS AUTOMOTIVAS ME 3154210 41542026497 
87. ISRAEL AMARAL DA SILVA 25561713833 3669430 41542026500 
88. WALKER FACCHINI ALVARES 34957699860 3366640 41542026513 
89. CAMILA SOLER ACCORSI DE SOUZA 34883267806 3635660 41542026539 
90. CICERO DOS SANTOS MATEUS 04663070396 3514800 41542026542 
91. DANTAS MARQUES SUCOS LTDA ME 923680 41542026574 
92. MISSILENE DO NASCIMENTO LIMA 99851610178 3546050 41542026622 

 

 

93. KARLA GONCALVES VICENTE REZENDE 36756088831 3516380 41542026672 
94. INNOVENG INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME 3377820 41542026711 
95. RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA 02883469636 3700660 41542026714 
96. DANIELA ROMANCINI OLIVEIRA ME 3120070 41542026724 
97. PRIETO TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI ME 3483600 41542026729 
98. L & L RIO PRETO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME 3250920 41542026739 
99. ALLINE CASTIGLIANI PACOLA ME 3471230 41542026850 
100. EDSON ROCCIA NETTO 46023999832 3371400 41542026864 
101. EDSON ROCCIA JUNIOR ME 3487030 41542026867 
102. CELSO DONIZETTI BELATTI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ME 1106350 41542026883 
103. LUGUI GLOBAL FRANCHISING LTDA 3448720 41542013002 
104. FNF SERVICOS MEDICOS EIRELI 3441220 41542014286 
105. APARECIDA DE FATIMA RUIZ DOS SANTOS ME 999440 41542026894 
106. CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME 1082000 41542026953 
107. WELLINGTON FERREIRA GALVAO 28163724803 3752530 41542026957 
108. LOURDES MARIA QUEIROZ FURQUIM 07040035898 3367330 41542026974 
109. EXE TECH CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 3223800 41542026995 
110. L K P DOS SANTOS NETO PROMOÇÃO DE VENDAS ME 3624240 41542027001 
111. BORTOLOTTI & AGUIAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 3490180 41542027008 
112. FABIANA CRISTINA SABINO ME 3351370 41542027015 
113. SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA MORIMOTTA 

LTDA 3574360 41542027052 

114. D M DE OLIVEIRA ACADEMIA 3555600 41542027062 
115. ORLEZIO JOSE DA SILVA SAO JOSE DO RIO PRETO ME 1259140 41542027091 
116. MAURICIO SIVIERO RUIZ APOIO ADMINSITRATIVO ME 3433500 41542027094 
117. ALICE RODRIGUES COMERCIO DE BIJUTERIAS ME 1251760 41542027095 
118. GILMAR APARECIDO CANCELA 97466298834 3504810 41542027121 
119. VINICIUS HENRIQUE DUARTE MOLINA 43365408886 3704320 41542027126 
120. RIBEIRO & SILVEIRA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 3289570 41542027131 
121. ANDRE LUIZ FARIA GOMES 3363540 41542027147 
122. ROBERTO NUNES DA SILVA TRANSPORTE DE CARGAS ME 3502870 41542027150 
123. SERAGUSA & PEREIRA LTDA 1440990 41542027200 
124. GISLAINE LIMA DO VALE 32843064805 3427280 41542027204 
125. VIVIANI KELLY BARBOSA ME 3089890 41542024484  
126. VICENTE DE PAULA QUELUZ SANTOS 01901384837 3193980 41542024495  
127. CLAUDIO DE LEMOS 00261657836 3743600 41542024501  
128. ELIZETH FELIX NOGUEIRA 3630030 41542024515  
129. JULIANA MARTINS DA SILVA 23229263880 3223700 41542024579  
130. CHRYSTIAN BROLEZZI URIAS GOMES 3612510 41542024843  
131. GOMESAÇO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 3698520 41542024918  
132. V DA S POSTELI RESTAURANTES 3745630 41542024185  
133. FERNANDO ALVES RIBEIRO DE SOUSA 07521035631 3174240 41542024947  
134. FERNANDA MAZARIN DE OLIVEIRA 42835339809 3560480 41542024990  
135. ROMULO DA SILVA LOTERIO 04394743109 3669500 41542024993  
136. LEO SILVA REPRESENTAÇOES DE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA ME 688440 41542025002  

137. WOLFGANG CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI 3512920 41542025003  
138. NETU'S CHOPPERIA SPETARIA BAR & LANCHONETE RIO 

PRETO LTDA 3687910 41542025005  

 

 

139. JESSICA SAMPAIO RODRIGUES 43706095858 3627210 41542025029 
140. BENEDITO APARECIDO IANI 78537258849 3448070 41542025070  
141. FELICIO DAVINO LIMA DA SILVA 40035327839 3523200 41542025083  
142. CELSO DA SILVA MARTIL 17850893824 3660820 41542025107  
143. H S DE MATOS TRANSPORTES 3540210 41542025052  
144. MJA RIO PRETO TRANSPORTES EIRELI 3583350 41542025064  
145. JOSE CHACON DE GOIS ME 1111360 41542025144  
146. REGINA HELENA MORAIS LIPPA 27204004833 3664430 41542025145  
147. AMANDA DA MATA E SILVA ME 3489360 41542025168  
148. CALÇADOS MARINER LTDA 3541960 41542025174  
149. RAFAEL BUOSI ANGELO 44930596807 3457510 41542025254  
150. ECON ENERGIA SOLAR LTDA 3687330 41542025300  
151. LORAINE BARCHA GARUTTI 21773137832 3713980 41542025332  
152. JULIO CESAR CECILIO DO NASCIMENTO 3721380 41542025339  
153. SOARES E RONCHI RIO PRETO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 3610140 41542025389 
154. LUCIANA BALESTRIEIRO FAVI PET SHOP ME 1397590 41542025421  
155. BFR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA ME 3093360 41542025424  
156. P C AZEVEDO JUNIOR MOVEIS 3431160 41542025435  
157. CRISTIANE PINSETTA SPADA ME 1456520 41542025447  
158. FABRICIO GALUCIO DA ROCHA 21856903885 3695980 41542025461  
159. TMSF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 3594360 41542025513  
160. R M DA CUNHA ME 1027610 41542025533  
161. DANILO DOMICIANO 07968338425 3328030 41542025603  
162. DIGITAL INTELLIGENCE CONTABILIDADE LTDA 3707850 41542025130  
163. JOÃO VICTOR DE MELO SPADACIO ME 3174110 41542025873  
164. L DE S ALMEIDA & L N DE ALMEIDA LTDA ME 3341720 41542025929  
165. 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI 3739760 41542025940  
166. SETOR SEGURO SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME 3643980 41542025963  
167. C A RODRIGUES VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ME 3194710 41542025964  
168. SUPERMERCADO GRECCO ALIMENTOS LTDA 3610430 41542025993  
169. GRECCO & GRECCO RIO PRETO LTDA ME 3155400 41542025997  
170. ISABELA BERGAMASCHI FURQUIM 3716970 41542026003 
171. B A FERREIRA FILHO SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS 3457850 41542026078  
172. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 18444097837 3636170 41542026083  
173. RUBENS MORI NAGAO 30273031805 3470960 41542026085  
174. BRANAUTOS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA ME 1394220 41542026119  
175. EDVALDO FREDERICO CHIARELLI 08217841888 3745330 41542026153  
176. ANDRE CARLOS ZITO RIBEIRO 3722720 41542026205  
177. SILVERIO DO NASCIMENTO RIO PRETO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME 3322510 41542026256  

178. TRANSPORTES LDR LTDA 3554760 41542026296  
179. WALTER SILVA FILHO ME 1028960 41542026297  
180. REI DAS FRALDAS RIO PRETO COMERCIO DE FRALDAS LTDA 

ME 1411380 41542026317  

181. MOISES DAS NEVES AUGUSTO 31489525882 3274090 41542026419  
182. SUELI RAMOS BRAMBATI ME 1318780 41542026334  
183. C L DA SILVA TINTAS AUTOMOTIVAS ME 3154210 41542026497  
184. LADEIRA, BRAGA & CAETANO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 3478940 41542026499  
185. RIO PRETO SIGN EIRELI ME 1295600 41542026548  

 

 

186. FRANCIELI CRISTINA DO AMARAL CORREA 40635949806 3298730 41542026578  
187. CHIARELI MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA 3698870 41542026586  
188. ANALICE DOS SANTOS 23089764890 3634020 41542026596 
189. JOAO VALTER GORZONI 04720759858 3190200 41542026607  
190. MOTOCAR FUNILARIA E PINTURA S/S LTDA ME 675840 41542026713  
191. EDVANIA LOURDES DO CARMO ME 3165250 41542012430  
192. DANIELA ROMANCINI OLIVEIRA ME 3120070 41542026724  
193. E J DA ROCHA MOVEIS E DECORAÇOES ME 3064980 41542026730  
194. LUCIANO LADEIA DE QUEIROZ 26415821806 3389190 41542026748  
195. CHESTER BONGIOVANI RIGUETI 18443881828 3444880 41542026749  
196. CLINICA RADIOLOGICA BONIFACIO LTDA 3273530 41542026776  
197. LAVANDERIA MELCHIORI LTDA ME 1360270 41542026813  
198. EDSON ROCCIA NETTO 46023999832 3371400 41542026864  
199. IFARIA ENGENHARIA LTDA ME 3416070 41542026891  
200. DANILO CAMILO PIMENTA DE OLIVEIRA 35978230846 3191650 41542027177  
201. PEDRO JOSE DE ARAUJO ME 1386040 41542027179  
202. FERRARI MODAS RIO PRETO LTDA 3728480 41542027193  
203. GISLAINE LIMA DO VALE 32843064805 3427280 41542027204  
204. SPARSA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI 3627530 41542027216  
205. LUIZ CARLOS ROCHA JUNIOR PIZZARIA 3557610 41542027228  

   
  São José do Rio Preto, 03 DE NOVEMBRO DE 2020. 

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

KELLY CRISTINA ROCHA 01976/19 3.313,20 (TRÊS MIL, TREZENTOS E 
TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) NRM-S-H 000055 

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 

MEU CANTINHO CASA 
DE REPOUSO LTDA ME 02702/17 

39.758,40 (TRINTA E NOVE MIL, 
SETECENTOS E CINQUENTA E OITO 

REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 
NRM-S-H 000056 

VALTER DE POLI 
TECIDOS ME 00882/20 3.313,20 (TRÊS MIL, TREZENTOS E 

TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) NRM-S-H 000058 

ANILOEL NAZARETH 
NETO 02755/20 2.761,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E 

SESSENTA E UM REAIS) NRM-S-H 000057 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
WDG SOLUCOES EM SISTEMAS E AUTOMACAO DE PROCESSOS 
LTDA ME 01589/20 AIF-S-H 000169 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
S O S DROGARIA PAULISTA LTDA ME 01404/19 AIF-P-M 000235 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
JOAO HORACIO DOS SANTOS 01040/20 AIF-A-S 000032 
LUANA RIBEIRO DOS SANTOS ELETRONICOS ME 00894/20 AIF-A-V 000124 

 
São José do Rio Preto, NN de Novembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FERNANDO CARDOSO MIRANDA RAMIDES 31954366809 02426/20 AIF-S-E 000094 
PEDRO MACEDO SORBO 02427/20 AIF-A-M 000279 
DC ODONTOLOGIA EIRELI ME 02428/20 AIF-S-F 000136 
HENRIQUE MARTINS SEIDL VEICULOS 02429/20 AIF-P-H 000087 
ARENA RB COMPLEXO ESPORTIVO LTDA EPP 02430/20 AIF-L-C 000119 
FAISSAL TARRAF 02431/20 AIF-L-C 000052 
OSMAR CARLOS SOARES 02432/20 AIF-L-C 000053 
ESMALTERIA UNHAS DE MADAME LTDA 02433/20 AIF-A-S 000112 
ANA PAULA BORGE PEREIRA MIRANDA 38576893827 02434/20 AIF-A-S 000109 
LUZIA SOLANGE REGOVICH 02435/20 AIF-A-S 000111 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
NOTIFICAÇÃO

DECLARAÇÕES

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2020
Objeto: Aquisição de óleo de soja.
Data do Encerramento: 19/11/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 03 de novembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR LOTEAMENTOS LTDA , empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.652.330/0001-95, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, 
3758, Centro, São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a lei nº 6.766/79 e artigo 62, da Lei 13.097/2015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os Promissários Compradores dos lotes localizados no Empreendimento “Jd. Karina III – (Mirassol)”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto 
e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço 
supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária 
assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as 
partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
JOSE BISPO PEREIRA 55794109 018.063.425-96 D 41 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR EMPRENDIMENTOS AMORAS II SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.162.469/0001-43, 
estabelecida à Rua Penita, Sala R - nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 
de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Parque das Amoras II”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
AGEU DINIZ DE SOUZA 414725141 363.281.938-66 21 01 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
ONDA VERDE URBANIZADORA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.659.808/0001-55, estabelecida à Rua Penita, 
nº 3155, Sala A-18, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 
62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no 
Empreendimento “SETGARDEN”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal 
restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista 
o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, 
para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento 
e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer 
comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
DIONATAN FELIPE PEREIRA AGUIAR 46918075 446.256.958-05 07 10 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
ANTONIO LUIZ DE ABREU 185523134 025.939.428-94 23 07 
ANTONIO LUIZ DE ABREU 185523134 025.939.428-94 23 06 

IATA ANDERSON DE S. GOES 422416113 307.134.188-18 33 31 
AGUIA DIMEN. M. E R. DE MAQUINAS LTDA  36.479.984/0001-82  14 18 

MARCELO BRAZ  87459098 009.929.449-45 28 01 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
04 de novembro de 2020

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
04 de novembro de 2020

Editais de
PROCLAMAS

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

1. RENAN DOS SANTOS MENDES e DAIANE CRIS-
TINA SANTOS DA SILVA, sendo ELE fi lho de RODRIGO 
DOS SANTOS MENDES e de SANDRA HELENA DE CAM-
POS MENDES e ELA fi lha de SIDNEI BERNARDO DA SILVA 
e de ELEN CRISTINA ALVES DOS SANTOS;

2. CLEBER MENDES DOS SANTOS e CARLA CRIS-
TINA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de EDSON GERALDO 
DOS SANTOS e de LUZIA APARECIDA MENDES DOS 
SANTOS e ELA fi lha de JOSÉ CARLOS FERREIRA DE 
SOUZA e de MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA SOUZA;

3. MATEUS DA SILVA COIMBRA e AMANDA FER-
RAZ, sendo ELE fi lho de RAIMUNDO MONTEIRO COIM-
BRA e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA COIMBRA e ELA 
fi lha de ROBERTO FERRAZ e de MARIA LUZIA DELBONE 
FERRAZ;

4. BRUNO RODRIGUES MACEIÓ e LORENNA 
GABRIELLA PINHEIRO SILVA, sendo ELE fi lho de JO-
NAS CARLOS RODRIGUES e de ANDREIA APARECIDA 
MACEIÓ e ELA fi lha de PEDRO RIVELINO DA SILVA e de 
TÂNIA DONIZETTI PINHEIRO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/11/2020.


