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VETO DERRUBADO Sessão da Câmara ontem derrubou veto 
de anistia ao IPTU e aprovou reparcelamento de PPIs.    Pág.A3

Candidatos a 
prefeito miram 
alvo errado na 

propaganda eleitoral   

Exportações crescem 135% em outubro
EM RELAÇÃO A SETEMBRO

Guilherme BATISTADivulgação

CPFL abre curso de eletricista

Covid faz 
mais cinco 
mortes em 
Rio Preto

NOVEMBRO AZUL Câncer de próstata lidera número de cirurgias robóticas em hospital de 
Rio Preto. Em um ano, de 41 procedimentos, 29 foram cirurgias da próstata.              Pág.A5

Rio Preto registrou alta ex-
pressiva nas exportações em 
outubro. Segundo as estatís-
ticas do Comex Stat, sistema 
para consultas de dados do 
comércio exterior brasileiro, 
o município movimentou 
US$ 4.270.000,00, aumen-
to de 135,9% em relação 

Pesquisa da USP mostra que 
70% disseram que gostariam de 
continuar trabalhando em home 
office depois da pandemia, 19% 
afirmaram que não gostariam 
e 11% que são indiferentes. O 
DHoje foi ouvir os profissionais 
rio-pretenses.           Pág.A2

70% aprovam e 
querem continuar 
em home office

Vagas são para quem reside 
nas cidades de Ribeirão Preto, 
Araçatuba, Botucatu, Marília e 
Rio Preto. As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 13 de 
novembro por meio do envio do 
currículo atualizado para recruta-
serviços@cpfl.com.br.  Pág.A2

CPFL abre 16 vagas 
para curso de 

eletricista na região
Stenio

Anvisa suspende testes 
com vacina do Butantan
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) 
decidiu manter a suspen-
são dos testes de estudo 
clínico da vacina Corona-
Vac. A suspensão ocorreu 
por causa de um “evento 
adverso grave” ocorrido ain-

da sem mais informações.
De acordo com o presidente 
da agência reguladora, Antonio 
Barra, a decisão foi tomada 
pela área técnica da Anvisa a 
partir de informações encami-
nhadas ao órgão pelo Instituto 
Butantan.                 Pág.A5

ao mês anterior, setembro.
Paulo Narcizo Rodrigues, pro-
prietário da Caribbean Ex-
press, empresa especializada 
em comércio exterior, diz que 
o mercado de vendas ao ex-
terior deve continuar aquecido 
ainda neste mês de novem-
bro.                         Pág.A2

 Bene� cencia
cirurgia

Call center de 
maus-tratos a 
animais tem 
6 denúncias

Pág. A5 Pág. A5
Candidatos 
falam sobre 

legalização da 
maconha

O assunto de hoje da série de 
entrevistas especiais com temas 
polêmicos será a legalização da 
maconha. Veja o que os dez can-
didatos a prefeito de Rio Preto fa-
lam sobre o assunto  que envolve 
o consumo para fins medicinais 
ou recreativos.             Pág.A4

Depois de perder na estreia 
da Copa Paulista em casa, o Rio 
Preto tenta se recuperar nesta 
quarta-feira (11). O adversário 
será o Botafogo de Ribeirão Preto, 
a partir das 15h, fora de casa.
Para o confronto, o técnico João 
Santos deverá promover altera-
ções na defesa.       Pág.A7

Jacaré encara 
Botafogo fora hoje 
e busca 1ª vitória

PM flagra dois furtos de 
moto envolvendo jovens 

de apenas 15 anos
Pág. A6

Rio Preto volta a campo hoje

ELEIÇÕES 2020
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Exportações crescem 135% em 
outubro e atingem US$ 4,2 mi

Rio Preto registrou alta ex-
pressiva nas exportações em 
outubro. Segundo as estatís-
ticas do Comex Stat, sistema 
para consultas de dados do 
comércio exterior brasileiro, o 
município movimentou US$ 
4.270.000,00, aumento de 
135,9% em relação ao mês 
anterior.

Paulo Narcizo Rodrigues, 
proprietário da Caribbean 
Express, empresa especia-
lizada em comércio exterior, 
diz que o mercado de vendas 
ao exterior deve continuar 
aquecido em novembro.

“O mês de novembro cos-
tuma ser bem movimentado 
nas exportações, pois há 
muita demanda dos compra-
dores nesse período, princi-
palmente por já estarem se 
preparando para o Natal”, 
afirma.

Ainda segundo ele, em-

presas que deixarem para 
importar no mês de dezembro 
correm o risco de o produto 
não chegar a tempo, por isso 
muitos já começam a com-
prar antecipadamente. Além 
disso, a atual cotação do 
dólar favorece a exportação”, 
explicou Rodrigues

Os produtos mais exporta-
dos são miudezas comestíveis 
de animais da espécie bovina 
e suína (17%), preparações 
capilares (11%), carne bo-
vina (11%), aparelhos orto-
pédicos (11%) e carroçarias 
para automóveis (6,9%). Os 
principais compradores de 
Rio Preto são os Estados 
Unidos (22%), Hong Kong 
(17%), China (11%) e Para-
guai (7,5%).

Com relação às importa-
ções, a cidade adquiriu US$ 
6.390.000,00 em produtos de 
fora. No ano, Rio Preto tem um 
déficit na balança comercial de 
US$ 50.770.000,00. Desde 
2010 o município não termina 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

um ano com o saldo positivo.
Os principais produtos 

importados são peixes frescos 
(40%), diodos, transistores 
e dispositivos semelhantes 
(17%) e aparelhos para in-
terrupção de seccionamento 
(3,6%). Os principais expor-
tadores do município são 
Chile (41%), China (37%) e 
Estados Unidos (8,1%).

Paulo ainda comentou 
sobre como o resultado das 
eleições americanas pode 
influenciar o cenário do co-
mércio exterior na região. 
“Trump tinha uma linha de 
governo que visava segurar a 
China, com várias tarifas para 
produtos que vinham de lá. 
Com isso, abria espaço para 
outras economias, como a 
nossa por exemplo. Já Biden 
demonstrou um alinhamento 
maior com os chineses, o 
que pode dificultar para os 
brasileiros que pretendem 
exportar para os Estados 
Unidos”, concluiu.

RIO PRETO

Veja alguns números de Rio Preto no mês de outubro no comércio exterior

Divulgação

OPORTUNIDADE NOVO NORMAL

CPFL abre 16 vagas para curso 
de eletricista na região

Os candidatos 
precisam ter 
no mínimo 19 
anos, ensino 
fundamental 
completo e 
possuir CNH

Moradores da região inte-
ressados em aprender um novo 
ofício já podem se inscrever 
no curso de formação de ele-
tricistas da CPFL Energia. A 
Escola de Eletricistas, com 32 
vagas este ano, é gratuita e 
acontecerá em duas edições: 
uma com início em dezem-
bro - Curso de Formação de 
Eletricistas de Construção de 
Rede de Distribuição Elétrica -, 
oferecida pela CPFL Soluções, 
e outra em fevereiro - Curso 
de Formação de Eletricistas de 
Rede de Distribuição Elétrica 
-, disponibilizada pela CPFL 
Paulista.

Soluções -  Para participar 
do processo seletivo desta 
edição, que tem 16 vagas, os 
candidatos precisam residir nas 
cidades de Ribeirão Preto, Ara-
çatuba, Botucatu, Marília e São 
José do Rio Preto. As inscrições 
podem ser realizadas até o dia 
13 de novembro por meio do 
envio do currículo atualizado 
para recrutaserviços@cpfl.
com.br e com o título “Escola 
de Eletricista” no assunto do 

e-mail. 
As etapas do processo se-

letivo serão eliminatórias e os 
testes ocorrerão entre 16 e 
20 de novembro. Serão apli-
cados os seguintes exames: 
teste psicológico, teste em 
altura (prática), entrevista e 
avaliação médica. O curso será 
ministrado das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, entre 7 
de dezembro e 2 de março, 
em parceria com o Instituto de 
Educação Pró-Energia de São 
Paulo (IPESP-SP).

Paulista -  Para esta edição 
do curso, que também conta 
com 16 vagas, os interessados 
precisam residir nas cidades de 
Araraquara, Brotas, São Carlos, 
Jaú, Ibitinga, Matão, Dourado, 

Barra Bonita, Bariri e Nova 
Europa. As inscrições estarão 
disponíveis no link www.cpfl.
com.br/sites/trabalhe-conosco/
escola-eletricistas/ no período 
entre 9 de novembro e 2 de 
dezembro. O processo seletivo 
acontecerá entre 7 de dezem-
bro de 2020 e 27 de janeiro de 
2021 e o curso será realizado 
em parceria com a Elo Con-
sultoria. As aulas acontecerão 
das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, entre 1° de feve-
reiro e 28 de abril, no Centro 
de Treinamento Araraquara, 
localizado na Av. José Salles 
Gadelha, 100, Vila Melhado, 
Araraquara.

Os candidatos precisam 
ter no mínimo 19 anos, en-
sino fundamental completo e 
possuir Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) de categoria 
B válida e definitiva. Os locais 
dos processos seletivos serão 
informados após avaliação e 
aprovação das inscrições. Para 
participar do curso, o candidato 
precisa ter sido aprovado em 
todas as etapas do processo 
seletivo e apresentar cópia do 
CPF, RG e certificado de con-
clusão do Ensino Fundamental.

Da REPORTAGEM

Pesquisa mostra que 70% aprovam 
e querem continuar home office

Especialista 
orienta para 

locais e móveis 
adequados para 
trabalhar home 

office 

O despertador toca e são 
7h da manhã, após o banho e 
o café, o consultor de vendas 
Alexandre Stenio Guimarães, 
37 anos, de Rio Preto, organiza 
a mesa no seu quarto que hoje 
se transformou em um espaço 
dedicado a trabalho, faz algu-
mas ligações, olha os e-mails 
e inicia a produção.

Tem sido assim todos os 
dias de segunda a sexta-feira 
há oito meses, desde que, por 
causa da pandemia, adotou na 
sua carreira profissional o uso 
home office.

Assim como ele, essa é a 
realidade de diversos profis-
sionais, como arquitetos, con-
tadores, fotógrafos, jornalistas, 
publicitários, entre outros que 
buscaram no conforto do seu 
lar a prestação de serviço em 
todo o país. “O benefício maior 
é a liberdade de fazer o seu 
horário,” afirma Alexandre.

Uma pesquisa da Faculda-
de de Economia e Administra-
ção da Universidade de São 
Paulo (FEA-USP) em parceria 
com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA) mostra 
que há um grande potencial de 
expansão do trabalho em home 
office no Brasil, pós pandemia 
da Covid-19, em cargos de 
nível superior, gestores e pro-
fessores. O estudo ouviu 1.566 
profissionais em home office.

Segundo a pesquisa, os 
trabalhadores ouvidos reporta-
ram altos níveis de satisfação 
com seu trabalho em casa e 
uma percepção de que seu 
desempenho foi impactado po-
sitivamente com a modalidade 
do tele trabalho: 70% disseram 
que gostariam de continuar 
trabalhando em home office 
depois da pandemia, 19% afir-
mou que não gostariam e 11% 
que são indiferentes.

O publicitário Luciano Ne-
ves, 26 anos, de Rio Preto, 

é um dos profissionais que diz 
querer continuar com o trabalho 
home office pós pandemia. Ele 
que trabalha em uma agência 
de publicidade, desde março 
está fazendo seus trabalhos 
de casa.

As reuniões da empresa, 
segundo ele ,são todas feitas 
via chamada de vídeo, e quando 
precisa ele vai até o cliente ou 
resolve tudo por telefone, what-
sapp ou e-mail. “Se o trabalho 
é remoto ele pode ser feito de 

qualquer lugar, o home office 
tem dado certo”, afirma.

Adequado - Especialistas 
alertam que para trabalhar 
home office é preciso ter lo-
cais adequados para não ser 
prejudicial a saúde. O neuroci-
rurgião Pedro Henrique Cunha, 
31 anos, explica que mesas 
e cadeiras inadequadas para 
trabalhar causam dor não só 
na lombar, mas nos braços, 
pescoço e pernas.

O especialista afirma que 
como a mobilidade diminuiu as 
pessoas ficaram mais sedentá-
rias e sem praticar atividades 
físicas, as dores podem apare-
cer e o modo como se sentar 
na cadeira, por exemplo, pode 
piorar. “As pessoas deixaram de 
fazer exercícios como pilates, 
por exemplo, o que faz com que 
a musculatura se enfraqueça 
e encurte, causando dor nas 
costas”, esclarece.

Janaína PEREIRA

CPFL abre 16 vagas para curso de eletricista na região de Rio Preto

Guilherme BATISTA

O publicitário Luciano Neves é um dos profissionais que 
diz querer continuar com o home office 

Divulgação
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ELEIÇÃO
Cartórios terminam hoje de inserir dados em urnas

Os cartórios eleitorais de-
vem concluir nesta quarta-feira 
(11) o carregamento dos dados 
nas urnas eletrônicas dos 10 
candidatos a prefeito, 10 a vice 
e 388 a vereador, além dos 
332.540 eleitores.  Rio Preto 
tem três Zonas Eleitorais (ZE) a 
268ª, 267ª e 125ª que juntas 
tem 1.050 urnas eletrônicas 
que serão distribuídas em 869 
seções de votação.

Às ZE 268ª e 125ª finaliza-
ram o carregamento dos dados 
– na 268ª ZE são ao todo 307 
urnas eletrônicas que tem que 
receber os dados dos candi-

datos e dos 102.810 eleitores 
divididos nas 270 seções. Já 
a 125ª ZE são ao todo 236 
seções de votação para aten-
der 88.189 eleitores com 264 
urnas que receberam os dados 
dos candidatos e eleitores.

A 267ª ZE, o carregamento 
dos dados deve ser concluído 
nesta quarta, a ZE 267ª tem ao 
todo 444 urnas com os dados 
de 141.541 eleitores para 363 
seções eleitorais.

Na próxima sexta-feira (13) 
as urnas dos 125ª e 267ª se-
rão levadas para os locais de 
votação, por sua vez as da ZE 
268ª serão levadas no sábado 
(14).

Sérgio SAMPAIO

Agora é tarde
O governo do prefeito Edinho Araújo (MDB) continua sendo 

bombardeado pelos adversários na propaganda eleitoral. O in-
teressante é que os candidatos que rastejam nas pesquisas de 
intenção de voto, para tentar crescer, deveriam atacar o adversá-
rio que está logo à sua frente. Pesquisas mostram que o Coronel 
Helena Reis (Republicanos) está na segunda posição, portanto, 
quem está em terceiro deveria apontar a ‘metralhadora’ para a 
republicana. Seria o caso, por exemplo, do candidato Marco Rillo 
(PSOL, foto) ou Marco Casale (PSL), que apareceram embolados 
na sondagem realizada recentemente pelo jornal DHoje, em 
parceria com a FLS Pesquisa. Rillo, experiente, tem tempo pífio 
na televisão, que não dá para completar uma oração. Casale, 
teve tempo suficiente, mas não aproveitou as brechas genero-
sas deixadas pelo marqueteiro da candidata Helena para que 
sua campanha fosse espinafrada. Edinho, que lidera com folga, 
achou melhor ignorar os ataques e quando deu alguma resposta, 
foi com profunda delicadeza. Para quem está em terceiro, agora, 
é tarde, porque a campanha na televisão termina amanhã!

Voluntário  
Persistência é que não 

falta ao escrivão de Polícia 
Civil aposentado Paulo Ro-
cha (PP) que, pela quinta 
vez consecutiva, disputa 
uma cadeira na Câmara. 
“Faço trabalho voluntário há 
mais de 20 anos buscando 
atender reclamações dos 
munícipes e encaminhá-las 
ao poder público”, diz. Dian-
te do trabalho voluntário, 
Rocha diz que despertou o 
interesse de disputar uma 
vaga no Legislativo com o 
objetivo de ganhar força, 
como legislador, para aten-
der as reivindicações do 
povo. “Creio que minha con-
tribuição será maior”, frisou.

Temática ambiental
Desmatamentos, devastação de biomas, secas e inunda-

ções alternadas, poluição atmosférica, crimes socioambientais, 
aquecimento global, mudanças climáticas. Estes são alguns 
dos problemas atuais que dão prioridade à temática ambiental 
na agenda política. Alguns desses temas têm aparecido com 
frequência nas campanhas dos candidatos a prefeito e vereador 
em 2020. E o motivo é óbvio, como explica a analista técnica de 
meio ambiente da Confederação Nacional dos Municípios, Sofia 
Zagallo. “O município é o ente federativo onde os problemas am-
bientais estão mais próximos da vida do cidadão, o que, inclusive, 
facilita maior participação da sociedade no equacionamento e 
na solução dos problemas ambientais. Toda atividade humana 
interage com o meio ambiente e o mesmo vale para as políticas 
públicas de saúde, educação, transporte ou obras de infraestru-
tura”, observou. Agora, o povo precisa acordar dessa letargia e 
defender o meio ambiente com a faca entre os dentes.

Não perdoa
Até erro de português 

não passa desapercebido 
pelo eleitor na propagan-
da eleitoral, na televisão. 
Um leitor da coluna disse 
que Marco Casale (PSL) 
ataca a área educacional 
de Rio Preto, dizendo que 
foi reprovada no índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb). “O peixe 
morre pela boca”, disse o 
leitor, que não autorizou a 
declinar seu nome. “O jingle 
dele diz: ‘Casale eleito nóis 
tá feito’”, acrescenta, argu-
mentando que não tolera 
erro de português. Casale, 
fique esperto, até erro de 
português tira voto…

Lixeira
Depois das conclusões 

das obras, o Calçadão de 
Rio Preto ficou exuberante. 
Só que existe um detalhe 
que tem incomodado os co-
merciantes: a falta de lixeira. 
Uma comerciante disse que 
material descartado pelos 
moradores dos prédios deixa 
as calçadas escuras por cau-
sa do chorume expelido pe-
los dejetos orgânicos. Além 
disso, boa parte das pessoas 
não tem disciplina ao des-
cartar os objetos, portanto, 
sem lixeira a situação fica 
insustentável. O que está 
bonito pode se transformar 
em um lixão. Com a palavra 
a Emurb!

Lamentações
A sessão promovida on-

tem foi a última antes das 
eleições que acontecem no 
próximo domingo. Marco 
Rillo (PSOL) e José Carlos 
Marinho (Patriota) desistiram 
de concorrer. Rillo por ter 
decidido disputar ao cargo 
de prefeito. Agora, os 15 
que estão na disputa, como 
não poderia ser diferente, 
estavam com expectativa 
transcendental de que se-
rão reeleitos. Mas, como 
em todo processo eleitoral, 
alguns ficam de fora. Para 
os derrotados, a próxima 
sessão, na próxima terça-fei-
ra, poderá se transformar no 
muro das lamentações.

Ciência afunda
Se depender da direção 

da Anvisa, a ciência brasi-
leira vai afundar ainda mais 
rumo ao fundo do poço. O 
diretor-presidente da An-
visa, Antônio Barra Torres, 
ao invés de proteger os 
pesquisadores do Butantan, 
aderiu a política do presi-
dente Bolsonaro, de quem é 
adepto de carteirinha. Aliás, 
recentemente ele apareceu 
ao lado presidente em uma 
aglomeração, sem usar más-
cara. Barra tem a obrigação 
de ficar ao lado da ciência. 
Os políticos passam, mas 
a Anvisa, esteio da ciência 
nacional, permanece. Está 
em posto errado!

Maldição
Projeto que está trami-

tando na Câmara Federal 
proíbe que homem conde-
nado por violência doméstica 
e familiar contra a mulher 
assuma emprego, cargo ou 
função pública de qualquer 
natureza pelo prazo de dois 
anos após o cumprimento da 
pena. A proposta, do depu-
tado Rubens Otoni (PT-GO), 
altera a Lei Maria da Penha. 
“Os espaços públicos são 
vinculados à promoção do 
bem-estar social e incom-
patíveis com a ocupação por 
indivíduos que pratiquem a 
violência contra a mulher”, 
diz. Feche o cerco para re-
duzir essa maldição!

Veto à anistia do IPTU 
cai e reparcelamento 
de PPIs é aprovado

Os vereadores derrubaram 
um veto e aprovaram dois 
projetos que dizem respeito 
a isenções de multas e juros 
que abrem a possibilidade do 
reparcelamento de dividas em 
programas propostos pelo Exe-
cutivo. Todas estas propostas 
foram a votação na sessão 
desta terça-feira (10).

Os vereadores derrubaram 
o veto ao projeto de lei com-
plementar que isenta os muní-
cipes do pagamento de juros e 
multas em razão da pandemia 
da Covid-19 para o pagamen-
to do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) em atraso 
a serem efetuados no mês de 
dezembro de 2020. A proposta 
de autoria do vereador Jorge 
Menezes (PSD) teve 15 votos 
contra o veto.

Outros dois projetos de 
lei complementar que dizem 
respeito à possibilidade do 
reparcelamento de dividas dos 
munícipes com o Executivo, 
ambos foram aprovados em 
regime de urgência, os dois 
são de autoria do vereador 
Paulo Pauléra (Progressistas). 
O primeiro dispõe sobre a 
concessão de reparcelamen-
to e moratória de dívidas e 
acordos realizados no âmbito 
do Programa de Parcelamento 
Incentivado (PPI) e o segundo 
que permite o reparcelamento 

de débitos municipais objeto 
de parcelamentos anteriores 
rompidos por inadimplemento 
do solicitante.

Legalidade – diversos proje-
tos tiveram sua legalidade apro-
vados na sessão desta semana, 
dentre eles um de  autoria do 
vereador Fábio Marcondes (PL) 
institui a Política Municipal de 
Sanitização em Rio Preto com 
objetivo de conter a transmissão 
de doenças infectocontagiosas. 
Outro projeto de autoria do vere-
ador Zé da Academia (Patriota) 
institui a “Semana Municipal de 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

31º EXAME

PLANO DIRETOR

SESSÃO DE ONTEM

Sessão da Câmara ontem derrubou veto à anistia do IPTU e aprovou reparcelamento

Conscientização e Prevenção de 
Acidentes com Ciclistas” que vai 
ser realizada todos os anos na 
semana do dia 20 do mês de 
setembro.

E por último um projeto do 
vereador Renato Pupo (PSDB) 
que institui o Dia Municipal dos 
Protetores, Tutores e Cuidado-
res Solidários dos Animais no 
calendário oficial de eventos 
do município que será come-
morado sempre no dia 04 de 
outubro. De autoria também do 
tucano foi aprovado o mérito ao 
projeto que inclui no Calendário 
Oficial do Município – o Dia do 

Cartórios acabam hoje de inserir dados em urnas eletrônicas

Educador Especial que será 
comemorado dia 22 de agosto.

Também teve o mérito apro-
vado projeto do Pauléra que 
declara utilidade pública a Asso-
ciação Católica União Fraterna.

Vista – os vereadores apro-
varam vista por uma sessão ao 
projeto de resolução de autoria 
do vereador Pedro Roberto (Pa-
triota) que quer acrescentar o 
inciso 6º ao artigo 253 do Regi-
me Interno da Câmara que quer 
possibilitar a participação remo-
ta do uso da Tribuna Livre em 
circunstâncias extraordinárias.

Sérgio SAMPAIO

Guilherme BATISTA

OAB confirma data da segunda fase

A segunda fase (prova práti-
co-profissional) do 31º Exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
foi confirmado para o dia 6 de 
dezembro – a definição da data 
aconteceu nesta segunda-feira 
(9) e foi divulgada pela Coordena-
ção Nacional do Exame de Ordem 
Unificado, eles também divulga-
ram uma cartilha com todas as 
orientações para a segunda fase.

A cartilha lista as medidas 
de prevenção que serão apli-
cadas nesta edição do exame 
e também nas próximas avalia-
ções organizadas pela Fundação 
Getulio Vargas; os protocolos de 
segurança seguem as orienta-
ções da Organização Mundial de 
Saúde, do Ministério de Saúde 
e dos demais órgãos de saúde e 

vigilância sanitária.
Com o intuito de reduzir os 

riscos de disseminação do novo 
Coronavírus e assegurar o bem 
estar de examinados e colabo-
radores que irão participar da 
aplicação da prova, todos os 
locais de aplicação que foram 
selecionados pela FGV vão con-
ter: álcool em gel 70% e pape-
l-toalha descartável nas salas 
de aplicação, na coordenação 
e nos banheiros. As salas terão 
marcações no chão para manter 
um distanciamento social seguro, 
e todas terão alguma forma de 
ventilação (ar condicionado ou 
ventilador ligado, com portas e 
janelas abertas).

A FGV vai previamente orien-
tar todos os examinandos a usar 
apenas a própria caneta preta fa-
bricada em material transparente 

para a assinatura dos instrumen-
tos de aplicação. Eles vão poder 
entrar no local de aplicação com 
seus próprios frascos de álcool 
em gel, que não serão lacrados 
no envelope porta-objetos, para 
que assim possam higienizar as 
mãos a qualquer momento.

Poderão também usar face 
shield (estilo viseira), luvas 
descartáveis transparentes ou 
semitransparentes, óculos de 
proteção transparentes e toalhas 
de papel para a higienização das 
mãos e objetos, independente-
mente da higienização a ser feita 
pela equipe da FGV. É recomen-
dado que os examinandos levem 
água para o seu próprio consu-
mo, em embalagem transparen-
te, para que assim a utilização de 
bebedouros seja evitada.

No momento da identifica-

ção, mantendo uma distância 
segura, os fiscais de aplicação 
vão solicitar que os examinandos 
retirem a máscara, pelo elástico, 
sem tocar na parte da frente. 
Depois que a identificação for 
feita, a máscara deve ser recolo-
cada. Após isso os examinandos 
deverão higienizar as mãos com 
álcool em gel e só depois terão 
a entrada liberada, um por vez, 
na sala de aplicação.

Em adição a tudo isso, foram 
estabelecidas rotinas específicas 
para os aplicadores, fiscais de 
sala e examinandos. Antes e 
depois da abertura dos portões, 
os coordenadores devem limpar 
as mãos com álcool em gel, as-
sim como deverão higienizar os 
envelopes de prova que serão 
distribuídos para as salas de 
aplicação.

Da REDAÇÃO

Projeto que libera horário do comércio é criticado

A vereadora Márcia Caldas 
(PSD) que também é presi-
dente licenciada do Sincomer-
ciários (Sindicato dos Empre-
gados no Comércio) usou seu 
cinco minutos de liderança para 
questionar a proposta apresen-
ta no novo Plano Diretor pro-
tocolado na semana passada 
pelo Executivo que traz em um 

dos seus itens a implementação 
do chamado “horário livre” que 
valeria para o comércio e para 
a indústria.

Segundo Márcia, a proposta 
apresentada quer liberar a aber-
tura também do comércio todos 
os dias da semana, inclusive 
aos domingos e feriados sem 
que os patrões tenham que 
pagar a mais por estes dias e 
horários extras.

“Nós hoje como represen-
tante licenciado do Sindicato 
dos Comerciários tivemos vá-
rias reuniões para entrar em 
acordo sobre este texto. Em 
nenhum momento nós conse-
guimos um consenso com a 
Associação Comercial, com o 
departamento jurídico. Nada 
que se coloque que vá preva-
lecer e proteger o direito do 
trabalhador foi permitido neste 

texto”, afirmou a parlamentar.
No mínimo duas audiências 

públicas devem ser feitas pela 
Câmara Municipal para debater 
o projeto do nono Plano Diretor 
onde essa alteração do “horário 
livre do comércio” faz parte.

Ela relembra que nos últi-
mos quatro anos dois projetos 
neste mesmo sentido foram 
apresentados e perderam força 
na hora da votação.

Sérgio SAMPAIO
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O DHoje dá continuidade ao ciclo de entrevistas com os 10 candidatos a prefeito de Rio Preto trazendo temas diversos onde a população pode saber o posicionamento de cada can-
didato. Hoje o tema será a legalização da Maconha para uso medicinal  e recreativo, assuntos que estão sendo discutidos em diversas esferas do país em especial o uso medicinal. O 
objetivo desta série de entrevistas é abordar assuntos que não fazem parte de quase maioria dos Planos de Governo dos candidatos. O mesmo espaço foi concedido para cada um dos 

candidatos que foi de até 2.000 mil caracteres que poderão ou não ser usados pelos mesmos conforme suas vontades. Acompanhe como cada um se posicionou sobre este tema.

Candidatos a prefeito de Rio Preto 
falam sobre legalização da maconha

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

ENTREVISTAS

“Todos sabemos que o tráfico de 
drogas se vale do mercado paralelo 
que se utiliza de mecanismos violen-
tos e criminosos para se viabilizar. 
São envolvidas crianças, população 
dos morros e favelas, mesmo nas 
cidades do interior. E a maconha 
tem sido usada como a porta de 
entrada dos agentes indiretos do 
tráfico.  Ao mesmo tempo, já são 
conhecidos alguns usos medicinais 
viáveis e de alta efetividade, que 
justificam a aplicação da canabis 
nos tratamentos. Por esses motivos 
sou favorável a legalização da maco-
nha para uso recreativo e medicinal 
com seu comércio sendo realizado 
de maneira controlada e com a 
supervisão da ANVISA”.

CARLOS ALEXANDRE
do PC do B

“Quanto à legalização da 
Maconha, sou a favor do uso da 
“Cannabis Sativa” medicinal, já 
usada em diversos tratamentos, 
e tem proporcionado melhora na 
qualidade de vida dos pacientes 
usuários. Especialmente aqueles 
com doenças como epilepsia, al-
guns cânceres e no alívio da dor. 
Nestes casos específicos sou a 
favor, aliás já está liberado seu 
uso pela Anvisa”.

CARLOS ARNALDO 
da coligação “Rio 
Preto Pode Mais”

“Temos que respeitar a legis-
lação vigente., para situações de 
saúde. E totalmente contra o uso 
de Recreativo pois, neste caso, 
a maconha é uma porta aberta 
para uso de outras drogas que 
causam dependência química”.

CASALE da 
coligação “Rio 

Preto Pela Verdade” “Em 2020, com a aprovação 
pela ANVISA do regulamento 
para uso de produtos a base de 
Cannabis para fins medicinais, 
a discussão sobre a legalização 
da maconha no Brasil voltou a 
reacender. O uso da maconha 
medicinal é importante em tra-
tamentos sérios de saúde, como 
esclerose múltipla, epilepsia, 
mal de Parkinson, esquizofrenia, 
entre outras. Eu sou a favor da 
vida e saúde, portanto não pos-
so irresponsavelmente me opor 
aos médicos, cientistas e pa-
cientes que estudam e utilizam 
as propriedades da planta para 
tratamento, muitas vezes como 
a última opção para manter 
as pessoas sadias. Problemas 
como dependência química ou 
tratamento medicinal a base de 
cannabis são assuntos diferentes 
a serem tratados pela Saúde 
coletiva, sempre garantindo que 
haja interação entre segurança, 
assistência social, e educação 
aliada a Saúde pública”.

CELI REGINA 
do PT

“Sou contra a legalização da 
maconha para uso recreativo. 
Quanto ao uso medicinal, desde 
que comprovada à eficiência em 
casos muito específicos, entendo 
que o médico e o paciente de-
vem ter autonomia para discutir 
o melhor tratamento”.

CORONEL HELENA 
da coligação 

“Rio Preto com 
Segurança”

“Sou a favor de qualquer 
substância (independente de 
preconceitos) cientificamente 
comprovada que seja usada em 
benefício da saúde e da vida”.

EDINHO ARAÚJO 
da coligação “Rio 
Preto Muito Mais”

“O estado não deve legislar 
sobre este uso, isso é de foro 
íntimo, a pessoa quem deve de-
cidir, afinal o corpo é da pessoa 
e a decisão cabe a ela”.

FILIPE MARCHESONI 
do Novo

“Esse é um tema que não se 
discute no município, mas no 
Estado. Não compete ao prefeito 
tal decisão. Nunca usei maconha 
e certamente não recomendaria 
a ninguém. Mas o uso medicinal 
com autorização da justiça é algo 
que já acontece no Brasil com 
aval, inclusive, do Supremo Tribu-
nal Federal. Não posso ignorar a 
ciência e sua conclusão de que a 
maconha ajuda no tratamento de 
doenças como câncer, epilepsia e 
glaucoma. Mas o que realmente 
compete ao município nessa 
discussão de legalizar ou não, é 
encontrar formas de melhorar a 
vida da sua juventude. É de com-
petência do prefeito combater a 
evasão escolar, oferecer ativida-
des que devolvam aos jovens a 
esperança no futuro. A cidade 
tem obrigação de oferecer condi-
ções para que o jovem vislumbre 
um amanhã digno”.

MARCO RILLO
 do Psol

“Sou contra”.

PAULO BASSAN
 do PRTB

“A decisão de liberar ou não 
o uso da canabis é do governo 
federal e não do prefeito. Porém, 
como advogado do GADA, já 
ajudei a garantir o uso de me-
dicamentos à base de canabis 
a várias crianças, adolescentes 
e adultos, que tiveram excelen-
tes resultados no controle de 
epilepsia, convulsões e mal de 
Parkinson, em situações em que 
todos os outros medicamentos 
existentes já haviam sido testa-
dos sem eficácia”.

ROGÉRIO VINÍCIUS 
do DC (Democracia 

Cristã)

COMIDAS | PORÇÕES | HAMBÚRGUERES | DRINKS 
CHOPES ARTESANAIS  



Quando pensamos em hipertensão arterial, imaginamos 
aquela cena típica: uma pessoa que não abre mão de acres-
centar bastante sal aos alimentos. Esta realidade é muito 
frequente, principalmente nos países ocidentais, nos quais os 
alimentos são consumidos na forma preparada -cozidos, assa-
dos ou fritos, em conjunto com uma quantidade descontrolada 
de sal e condimentos.

Na natureza, é intrigante notar que o sal não faz parte das 
dietas e, mesmo assim, uma espécie se alimenta da outra, 
seguindo o curso natural de uma cadeira produtiva, focada 
na sobrevivência e na hierarquia. Os animais maiores e mais 
imponentes devoram suas presas, alimentam suas crias e não 
utilizam sal para temperar a carne e os vegetais.

Isto mostra que, de certa forma, a humanidade criou certa 
dependência do sal e, inevitavelmente, algumas consequên-
cias deste consumo exagerado do sal irão ocorrer, como a 
hipertensão arterial.

No entanto, a hipertensão arterial nem sempre obedece a 
um rigor matemático, ou seja, não ingerir quantidades exagera-
das de sal não significa isenção dos picos de pressão. Existem 
muitos fatores independentes do consumo de sal que podem 
desencadear este descontrole da pressão arterial.

Uma primeira situação que deve ser citada é que ingerir sal 
também pode acontecer mediante o consumo dos alimentos 
doces. Esta questão é frequentemente debatida no consultório 
de cardiologia, já que as pessoas costumam afirmar que redu-
ziram os alimentos salgados e não compreendem o porquê de 
continuarem apresentando picos de pressão.

Assim, todos nós precisamos ter consciência de que os 
alimentos doces são aqueles com concentração predominante 
de açúcar, mas, ainda assim, existe teor razoável de sal na sua 
composição. Isto pode acontecer em bolachas, bolos, sorvetes 
e massas em geral de sabor eminentemente doce.

Isto posto, deve-se buscar a prevenção da hipertensão arte-
rial não somente reduzindo o consumo de alimentos salgados, 
mas também controlando a quantidade de alimentos doces.

Realizar atividade física de forma periódica produz incontá-
veis benefícios para a saúde cardiovascular.

Retomando a correlação com a natureza, sabemos que os 
animais e o próprio ser humano não nasceram para perma-
necer em posições fixas, sem deslocamentos ou movimentos 
corpóreos ativos. Uma das principais vantagens da atividade 
física consiste em melhorar a capacidade orgânica de eliminar 
toxinas e excesso de líquidos acumulados no corpo.

Muitas pessoas queixam-se de retenção líquida e este qua-
dro pode ser facilmente percebido pelo edema na face (formato 
de lua cheia), edema de membros inferiores e pela sensação 
de “peso” no corpo. Esta retenção líquida pode ser confundida 
com aumento de peso corpóreo por acúmulo de gordura.

O sedentarismo, além de contrapor frontalmente a natu-
reza humana e as necessidades de sobrevivência, dificulta a 
eliminação do excesso de líquidos corpóreos. Simplesmente 
pelo fato de não praticarmos atividade física regulamente, não 
conseguiremos eliminar adequadamente as toxinas e resíduos 
de nosso metabolismo e, desta forma, nosso coração precisa-
rá trabalhar mais para manter as funções em um organismo 
“pesado”.

Este trabalho adicional pode ser expresso pelo aumento 
progressivo da pressão arterial, mesmo que não haja consumo 
concomitante de quantidades expressivas de sal.

A obesidade é uma síndrome de natureza multifatorial e, 
independente de qualquer especulação, deve-se destacar que 
ninguém é obeso por querer ser obeso e que nem toda pessoa 
obesa consome alimentos de forma desenfreada.

Um organismo humano com uma massa de gordura acentu-
ada tende a apresentar maior retenção líquida, fluxo sanguíneo 
mais lento, maior viscosidade do sangue e, como consequência 
de tudo isso, nosso coração precisa trabalhar com sobrecargas 
de pressão arterial.

Tornar-se obeso não está exclusivamente correlacionado ao 
simples consumo exagerado de alimentos salgados. Como já 
ponderado, a obesidade é uma condição de difícil dimensiona-
mento, mas colabora decisivamente para o desenvolvimento ou 
agravamento da hipertensão arterial, mesmo sem associação 
com a ingestão exagerada de sal.

Caso ainda haja insegurança quanto a hipertensão arterial 
poder se desenvolver independentemente do consumo de 
sal, vamos analisar uma condição cada vez mais frequente: 
apneia do sono, ou seja, dificuldade de respirar ao longo do 
sono noturno.

Quem convive com alguém portador de apneia do sono sabe 
o quanto esta condição é angustiante. Ver seu marido ou sua 
esposa apresentando verdadeiros sobressaltos durante o sono 
tem mais repercussões do que se pode imaginar.

À medida que ocorrem estes sobressaltos durante o sono 
e a consequente dificuldade de respirar, nossa pressão arterial 
também oscila e, dessa forma, uma pessoa poderá desenvolver 
picos de pressão arterial e sobrecarga significativa do coração. 
Tudo isto sem estar necessariamente ingerindo quantidades 
exageradas de sal.

Podemos então compreender, diante de tantas evidências 
e constatações, que o consumo de sal tem papel importante 
no desenvolvimento da hipertensão arterial, mas a hipertensão 
arterial não se resume em ingerir muito sal.

Muitas pessoas podem desenvolver hipertensão arterial 
mesmo sem exagerar nas quantidades de sal. Portanto, para 
prevenir e melhor controlar os níveis de pressão arterial, não 
basta apenas remover o sal da alimentação.

É preciso tomar cuidado com a quantidade de alimentos 
doces, com o sedentarismo, obesidade e apneia do sono. A 
eficácia da prevenção dos níveis de pressão arterial depende 
de um manuseio conjunto de todos estes fatores citados e 
não somente atribuir ao consumo de sal este protagonismo 
exclusivo.

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

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br
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Hipertensão não se resume 
em ingerir muito sal

NOVEMBRO AZUL

Há pouco mais de um 
ano, o Hospital Beneficên-
cia Portuguesa de Rio Preto 
realizava a primeira cirurgia 
robótica da região. O pro-
cedimento foi uma prosta-
tectomia em um homem de 
78 anos, diagnosticado com 
câncer de próstata. Desde 
então, já foram realizadas 41 
cirurgias utilizando o apare-
lho, sendo que 39 foram para 
procedimentos urológicos. 
O mais comum foi no caso 
de pacientes com câncer 
próstata, com 29 cirurgias 
realizadas.

De acordo com o chefe 
da Clínica Urológica e mem-
bro da comissão de cirurgia 
robótica do Beneficência 
de Rio Preto, Rui Nogueira 
Barbosa, o procedimento é 
minimamente invasivo.

“Ele segue a mesma li-
nha da cirurgia laparoscó-
pica. A diferença é que, na 
laparoscopia, as pinças são 
manipuladas pela mão do 
cirurgião. Na robótica, pelos 
braços do robô comandados 
por um cirurgião a distância, 
sentado em um console com 
os dedos polegar, indicador 
e médio introduzidos em um 
dispositivo que aciona e diri-
ge os movimentos do robô”, 
explicou o urologista.

Reduzir as infecções ope-
ratórias, diminuir o sangra-
mento, reduzir o tempo de 

Câncer de próstata 
lidera casos de cirurgia 

robótica em hospital

estadia hospitalar, minimizar 
o uso de analgesia e melhorar 
a estética da ferida operatória 
são outros benefícios da cirur-
gia robótica.

“A principal vantagem 
mesmo é a precisão. A visão 
do cirurgião é de alta defini-

ção os instrumentos realizam 
movimentos semelhantes à 
mão humana. Para o cirurgião 
ainda existe a grande vanta-
gem de trabalhar sentado e 
relaxado, não tendo tremor e 
nem cansaço”, afirmou Rui.

Além dos procedimentos 

urológicos, é possível realizar 
com o aparelho cirurgias com 
foco em ginecologia, gastro-
enterologia e procedimentos 
cirúrgicos de cabeça e pes-
coço e transoral. O hospital 
investiu R$ 10 milhões na 
compra do sistema robótico.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cirurgia realizada no ano passado, a primeira com equipamentos robótico
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Anvisa decidiu manter suspensão dos testes da CoronaVac no país

NO 1ª DIA

Anvisa mantém suspensão de 
testes da CoronaVac no país

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) decidiu 
manter a suspensão dos testes 
de estudo clínico da vacina 
CoronaVac. A suspensão ocor-
reu por causa de um “evento 
adverso grave” ocorrido.

De acordo com o presidente 
da agência reguladora, Antonio 
Barra, a decisão foi tomada 
pela área técnica da Anvisa a 
partir de informações encami-
nhadas ao órgão pelo Instituto 
Butantan, laboratório que con-
duz os estudos no Brasil. Ainda 
não há previsão de retomada 
dos testes.

 “Quando temos eventos 
adversos não esperados, aque-
les que no primeiro momento 
não conseguimos estabelecer 
uma correlação, a sequência 
de eventos é uma só: a inter-
rupção do estudo”, disse Barra. 
“O protocolo manda que seja 
feita a interrupção do teste e 
se nós não o fazemos, a res-
ponsabilidade obviamente é 

nossa diante da repetição desse 
mesmo evento”, afirmou Barra.

Questionado sobre informa-
ções noticiadas por diferentes 
veículos de comunicação de 
que o evento adverso grave foi 
um óbito, por suicídio, não ten-
do ligação com a vacina, Barra 
disse que a Anvisa não recebeu 
a informação por canais oficiais.

Segundo ele, as informações 
vão ser analisadas por um comi-
tê independente de especialistas 
que darão um parecer sobre a 
continuidade dos testes. So-
mente a partir daí a Anvisa vai 
decidir sobre a retomada dos 
procedimentos.

“Diante do evento adverso 
grave, o comitê independente 
tem que atuar. Então a informa-
ção tem que vir daquele canal, 
os demais canais por mais que 
tenham informações relevantes, 
eles não são o comitê indepen-
dente”, disse.

Butantan
Em outra coletiva de im-

prensa sobre o assunto, em 

São Paulo, na manhã desta 
terça-feira (10), o Instituto 
Butantan afirmou que o evento 
foi reportado detalhadamen-
te à Anvisa no último dia 6. 
O voluntário teria recebido a 
dose no dia 29 de outubro, 25 
dias antes de o evento adverso 
acontecer. 

Apesar de ter se referido 

ao evento como um óbito na 
noite de ontem,  o presidente 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, não confirmou a morte 
do voluntário. Ele garantiu que 
o evento ocorreu mais de três 
semanas depois da aplicação 
da dose e que efeitos adversos 
relacionados são esperados em 
até sete dias.

Da REDAÇÃO

Covid tem mais 5 
mortes e 83 casos

A Secretária de Saúde 
de Rio Preto atualizou nesta 
terça-feira (10) os dados de 
Covid-19 no município. Foram 
registrados mais cinco óbitos 
pela doença, chegando a 746 
mortes desde o início da pan-
demia.  A taxa de letalidade é 
de 2,7 %.

Também foram confirmados 
mais 83 casos de coronavírus, 
sendo 74 por exame PCR 
(infecção recente) e nove por 
teste sorológico (infecção anti-
ga). No total são 27.144 casos, 
sendo 2.682 em profissionais 

da saúde. O número de recu-
perados é de 26.152, o equiva-
lente a 96,3% dos casos.

Rio Preto ainda contabiliza 
108.145 notificações gripais 
e 96.145 testes realizados, 
sendo que 69.001 foram 
negativos (71,7%). O coe-
ficiente de incidência é de 
5.892 casos para cada 100 
mil habitantes.

O número de internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) per-
manece estável, com 169 
pacientes nos hospitais. Des-
tes, 84 estão na UTI e 85 na 
enfermaria.

Vinicius LIMA

Call center recebe seis 
denúncias de maus-tratos 

O Call Center da Diretoria 
do Bem-Estar Animal (Dibea) 
começou a funcionar nesta 
terça-feira, 10, na Central de 
Monitoramento da Guarda 
Municipal. 

As ligações são recebidas 
por agentes da GCM, que 
registram a ocorrência e enca-
minham à Dibea, responsável 
pela apuração em um prazo de 
dez dias úteis. Neste primeiro 
dia, foram feitos seis registros 
no período da manhã, já enca-
minhados à Diretoria.

 “A Guarda recebeu muitas 
ligações, mas não relacionadas 

a maus-tratos. Nesse caso, o 
munícipe deve procurar o Ór-
gão competente”, afirma Karol 
Prado, diretora da Dibea. O 
atendimento é gratuito a toda 
a população de Rio Preto e 
funciona diariamente 24 horas. 

Rio Preto é a primeira ci-
dade do país a montar uma 
central telefônica que funciona 
24h exclusivamente para rece-
ber denúncias relacionadas à 
causa animal.

O Call Center é exclusivo 
para denunciar maus-tratos a 
animais, por isso, para esses 
casos, o denunciante não deve 
ligar no 153 e sim no telefone 
0800 778 0153.

Da REDAÇÃO

POLÊMICA
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TRANSFERÊNCIA

Um idoso de 65 anos caiu 
no golpe e teve prejuízo de R$ 
3.980 ao fazer uma transfe-
rência bancária pensando que 
estava ajudando uma amiga de 
sua namorada. O crime acon-
teceu no domingo (8) e a vítima 
registrou boletim de ocorrência 
nesta segunda-feira (9).

Segundo informações do 
registro policial, o idoso esta-
va em casa na companhia da 
namorada quando ela recebeu 
uma mensagem de uma amiga 
solicitando que fizesse uma 
transferência para determina-
da conta, dizendo que já tinha 
feito outras transferências 
limitando assim o valor na-
quele dia.

A namorada da vítima es-
taria com problemas em seu 
cartão bancário e o idoso se 
ofereceu para fazer a trans-
ferência já que a amiga dela 
se comprometeu a ir até sua 
casa mais tarde. Passados al-
guns minutos, foi contatada a 
amiga e ela disse desconhecer 
o pedido.

O caso foi registrado como 
estelionato e será encaminha-
do para o Distrito Policial.

Idoso perde 
R$ 3,9 mil 
em golpe

Tatiana PIRES

EM CASA

Um homem de 53 anos foi 
encontrado sem vida nesta se-
gunda-feira (9) dentro da casa, 
na Vila Toninho em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, José Carlos dos Santos 
morava sozinho e diariamente 
sua filha ia até a casa para ver 
como ele estava. Nesta segun-
da, uma amiga da filha foi até 
a residência e, ao entrar, uma 
vez que a porta ficava sempre 
destrancada, encontrou a víti-
ma de joelhos, próximo à cama 
já sem vida.

A mulher acionou o Samu e 
a Polícia Militar, além de avisar 
a filha de José Carlos. Uma via-
tura do Resgate foi até o local 
e constatou o óbito.

Ainda de acordo com o 
registro policial, próximo ao 
corpo havia uma geladeira que 
estava com a porta aberta e al-
guns alimentos caídos no chão, 
provavelmente, derrubados pela 
vítima devido ao seu estado 
de saúde. A filha contou aos 
policiais que o pai era portador 
de HIV e desde 2016 havia 
interrompido o tratamento por 
conta própria, razão pela qual 
seu estado de saúde tinha se 
agravado nos últimos meses.

A vítima e o local foram 
periciados pelo Instituto de 
Criminalística, que constatou 
não haver sinais de arromba-
mento no imóvel ou violência 
física contra a vítima. O caso foi 
registrado como morte natural.

Homem é 
encontrado 

morto
Tatiana PIRES

MARIA ELIZABETH MOREALLI, natural 
de Mirassolândia/SP, faleceu aos 61 anos 
de idade. Era solteira. Foi sepultada no dia 
09/11/2020, às 16:30, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para o cemitério 
São João Batista.

NATIMORTO, natural de São José do Rio 
Preto/SP, faleceu aos 0 anos de idade. Era 
solteiro. Foi sepultado no dia 09/11/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório do 
São João Batista.

EDMILSON CÉSAR DE LIMA, natural 
de Guaíra/SP, faleceu aos 48 anos de idade. 
Era solteiro e deixa os fi lhos Lauhany Eve-
ling, Thayenni e Tallis. Foi sepultado no dia 
10/11/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório Municipal de Barretos para cemitério 
de Barretos.

SHIRLEI PAGANELI, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 78 anos 
de idade. Era solteira e deixa os fi lhos Julio 
César, Adalberto e Cássia. Foi sepultada 
no dia 10/11/2020, às 08:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério do 
São João Batista.

OLINDA DE SOUZA PEREIRA, natural 
de Portugal, faleceu aos 78 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Antônio de Freitas Pereira 
e deixa os filhos José Antônio, Fátima 
Aparecida e Rita Maria. Foi sepultada no dia 
10/11/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

LUIS HENRIQUE DOS REIS, natural 
de Patrocínio/MG, faleceu aos 61 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Lídia Cristina 
Perez Reis e deixa os fi lhos Gabriela Cristina 
e Larissa Fernanda. Foi sepultado no dia 
10/11/2020, às 17:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever de Rio Preto para 
cemitério municipal de Uberaba.

  FALECIMENTOS

EM 24 HORAS

PM flagra dois furtos de moto com 
adolescentes de 15 anos envolvidos

Um jovem de 18 anos foi 
preso após furtar uma moto e 
escondê-la acompanhado de 
um adolescente de 15 anos. 
O flagrante aconteceu na noi-
te desta segunda-feira (9), no 
Jardim Arroyo, em Rio Preto.

Segundo o boletim e ocor-
rência, os policiais militares 
foram acionados pelo Copom 
(Centro de Operações da Po-
lícia Militar) para atenderem 
uma ocorrência de furto de 
veículo que estaria em uma 
casa no bairro Maria Lúcia.

No local estavam a proprie-
tária da moto, uma repositora 
de 41 anos, e um mecânico 
de 43 anos que surpreendeu 
os jovens saindo da casa com 
capacetes em mãos, sem di-
zer o que estavam fazendo ali.

Assim que notou o furto, 
a repositora ligou para o 190 
e divulgou fotos de sua moto 
nas redes sociais. Ao se dirigir 

para a Central e Flagrantes 
para registrar o furto, a vítima 
foi informada por uma tia do 
adolescente que momentos 
antes o jovem de 18 anos 
havia passado na casa dele 
e foram juntos esconder o 
veículo.

Na Central de Flagrantes, 
um jogou a culpa no outro pelo 
furto da moto. O adolescente 
disse que não participou do 
crime e que só ajudou a es-
condê-la. Já o jovem afirmou 
que o adolescente o procurou 
após furtar e ele indicou uma 
casa para esconder o veículo, 
em que o proprietário não 
estaria.

Encaminhados à delega-
cia, o jovem foi preso e o 
adolescente ouvido e liberado 
mediante assinatura do termo 
de compromisso de seu res-
ponsável.

Em outro caso a  Polícia 
Militar de Rio Preto flagrou 
dois irmãos, de 15 e 19 anos, 
transitando em uma moto sem 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Casos foram encaminhados para a delegacia; dois pre-
sos e menores entregues aos responsáveis

usar capacetes, na noite desta 
segunda-feira (9). A aborda-
gem aconteceu no bairro Alta 
Cidade.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, quando os 
policiais abordaram a dupla o 
furto da moto ainda não havia 
sido registrado. No entanto, 
os irmãos contaram que viram 
a moto estacionada e com a 
chave na ignição, então, re-
solveram ir para casa com ela.

A moto pertence ao ho-
mem de 50 anos que sofreu 
acidente ao bater a moto em 
uma ambulância do Samu, no 
domingo (8). Ele está interna-
do na Santa Casa. O veículo 
foi entregue a um vizinho da 
vítima que ficou responsável 
até sua recuperação.

O caso foi registrado como 
furto e também enquadrado 
no ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) que aborda 
a situação de corromper ou 
facilitar a corrupção de menor 
de 18 anos.

DE MOTO GCM prende dois 
por receptação

Agentes da Guarda Civil 
Municipal de Rio Preto prende-
ram um estudante de 18 anos 
e uma mulher de 38 anos, na 
noite nesta segunda-feira (9), 
suspeitos de receptação de 
uma moto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os guardas faziam 
patrulhamento de rotina próxi-
mo a praça Dom José Marcon-
des quando avistaram os dois 
subindo na moto. No entanto, 
ao notarem a presença da GCM 
desembarcaram rapidamente, 
atitude que levantou suspeita.

Os dois foram abordados 
e o estudante confessou ter 

comprado a moto em uma bi-
queira pelo valor de R$ 350. O 
veículo havia sido furtado e foi 
devolvido para o proprietário, 
um atendente de 34 anos.

Já com a mulher, os guardas 
apreenderam R$ 412,60, valor 
que ela não soube informar a 
origem, e admitiu ter uma pedra 
de crack em seu quarto em um 
hotel no Centro.

A droga e os suspeitos 
foram encaminhados para a 
Central de Flagrantes. Após 
serem ouvidos os dois foram 
liberados. O caso foi registrado 
como receptação e tráfico de 
drogas e será encaminhado 
para o 1° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

Agentes flagram dupla no centro da cidade, nesta segunda-feira

Arquivo DHOJE 

DIVERSOS FURTOS
PM recupera 

equipamentos de som 
automotivo furtados

A Polícia Militar de Rio Preto 
recuperou vários equipamentos 
de som automotivo furtados, na 
noite desta segunda-feira (9), 
no Jardim Alto Alegre, em Rio 
Preto. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais faziam 
patrulhamento de rotina, quan-
do, na rua Santo Agostinho, 
avistaram um veículo, Hyundai 
Creta, com placas de Rio Preto, 
e resolveram abordá-lo uma vez 
que havia várias denúncias do 
seu envolvimento em furtos de 
som automotivo. Dois homens, 
um vendedor de 28 anos e um 
faxineiro de 29 anos, estavam 
no carro.

Aos policiais, o vendedor 
que estava dirigindo o carro, 
confessou que é autor de vários 
furtos em interior de veículos e 
revelou que alguns equipamen-
tos de som automotivo estavam 
em sua casa, no Residencial 

São Tomaz.
No local, os policiais en-

contraram entre os materiais 
apreendidos alto-falantes,  am-
plificadores, módulos de som, 
cornetas, tábuas de som com 
módulos, fonte de carregar 
bateria,  controle de som de 
longa distância. Todos os equi-
pamentos estavam na garagem 
da residência. Já dentro do veí-
culo havia uma bolsa contendo 
várias ferramentas, utilizadas 
para a prática de furto.

Uma das vítimas de furto, 
um empresário de 38 anos, foi 
localizada pela polícia e teve 
seus equipamentos devolvidos. 
Já os demais objetos foram 
apreendidos e encaminhados 
ao 4° Distrito Policial, que in-
vestigará o caso. Outras vítimas 
que tiverem objetos furtados 
podem comparecer ao DP para 
recuperá-los. Encaminhados à 
Central de Flagrantes, a dupla 
foi ouvida e liberada.

Tatiana PIRES

Dupla de acusados foi apresentada na Central de Flagrantes e acabou sendo liberada

Divulgação

PELA INTERNET

Jovem antecipa depósitos para ter empréstimo e perde dinheiro

Uma jovem de 18 anos foi 
vítima de um golpe ao tentar 
fazer um empréstimo pela 
internet. O estelionato foi 
aplicado em 14 de setembro, 
mas ela só registrou boletim 
de ocorrência nessa segun-
da-feira (9).

À Polícia Civil, a jovem 
contou que estava a procura 
de um empréstimo de R$ 

5 mil que seria usado para 
comprar uma moto. Na inter-
net, ela encontrou a empresa 
MM Soluções Financeiras 
e Cobranças Ltda e passou 
a negociar via WhatsApp 
com um homem que ela 
acreditava ser funcionário da 
financeira.

O golpista informou que 
precisava de um depósito 
inicial de R$ 200 para efetuar 
uma “pré-matrícula”, que a 

jovem realizou. Passados dois 
dias, ele solicitou o depósito 
de mais R$ 500, que a vítima 
disse não ter essa quantia. 
O estelionatário, então, falou 
para que ela depositasse o 
valor que tivesse e argumen-
tou que se tratava de outra 
questão administrativa. A 
jovem depositou R$ 380. Os 
dois depósitos foram desti-
nados a uma conta corrente 
da Caixa Econômica Federal 

e em nenhum momento ela 
desconfiou de a conta estar 
em nome de pessoa física.

A vitima só começou a 
desconfiar quando o golpis-
ta lhe pediu mais R$ 800 
para pagamento de IOF. Ela 
o questionou e o homem 
ameaçou colocar seu nome 
no Serasa caso não fizesse o 
depósito. Momento em que 
ela percebeu que havia caído 
em um golpe.

Tatiana PIRES
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Editais de
PROCLAMAS

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

RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comar-
ca de Marilia, deste Estado os documentos exigidos no Códi-
go Civil Brasileiro para habilitação de casamento:

ANDERSON JUNIO FRANK e
ANA CLAUDIA PIVARO

ANDERSON JUNIO FRANK, profi ssão montador de cortinas 
persianas, nacionalidade brasileira, natural de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/12/1988), 
estado civil solteiro, residente na Rua Gumercindo de Olivei-
ra Barros, nº 715, São Francisco, na cidade de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, fi lho de JOSÉ LUIS FRANK 
e de dona MARIA HELENA PIRES BARBOZA FRANK.

ANA CLAUDIA PIVARO, profi ssão professora, nacionalidade 
brasileira, natural de Mirassol, Estado de São Paulo, nasci-
da no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(10/08/1987), estado civil solteira, residente à Sítio Alvorada, 
Fazenda Taquaruçu, Zona Rural, na cidade de Monte Apra-
zível, Estado de São Paulo, fi lha de MAURO APARECIDO 
PIVARO e de dona SONIA DE CARVALHO PIVARO.
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
 São José do Rio Preto, 10 de Novembro de 2020.
 David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

VANDILSON DE FREITAS e KAREN CRISTINA SILVA 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, servente de 
limpeza, divorciado, nascido em Maravilha, AL, no dia 23 de 
outubro de 1995, fi lho de PAULO DE FREITAS e de MARIA 
DE LOURDES DE FREITAS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida em Nhandeara, SP, no dia 15 de 
março de 1997, fi lha de JOSÉ MARIO SANCHES e de ELZA 
CRISTINA VIEIRA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto,  06 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. FREDERICO SALES DA SILVA e CAMILA FER-
NANDES RIBEIRO, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS DA 
SILVA e de ROSELI SALES DA SILVA e ELA fi lha de ROB-
SON DE PÁDUA RIBEIRO e de ELIANA APARECIDA FER-
NANDES RIBEIRO; 

2. WINISAN SILVEIRA e VIVIANE VANESSA VILLE-
LA, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO VICENTE DA SILVEIRA 
e de MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVEIRA e ELA 
fi lha de ANTONIO JERONYMO VILLELA e de DEVANIR 
BATISTA DE AGUIAR VILLELA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
10/11/2020. 

Jacaré volta a campo hoje contra 
o Botafogo pela Copa Paulista

Depois de perder na estreia 
da Copa Paulista em casa 
contra o Novorizontino, o Rio 
Preto tenta se recuperar nesta 
quarta-feira (11). O adversário 
será o Botafogo de Ribeirão 
Preto, a partir das 15h, fora 
de casa.

Para o confronto, o técnico 
João Santos deverá promover 
alterações na defesa da equi-
pe. Recuperado de lesão, o 
zagueiro Bruno Miguel volta 
a campo e deverá assumir a 
titularidade. Ainda na defesa, 
o treinador tem dúvidas entre 
Márcio e Diego Valin. Romão 
e Gabriel Tota devem entrar 
no time no lugar do lateral-es-
querdo Rafael Pereira e o meia 
Bruno Vieira, respectivamente.

“A estreia foi difícil por 

enfrentarmos logo uma equipe 
forte, da primeira divisão. Ape-
sar da derrota, tivemos pontos 
positivos como a marcação 
no primeiro tempo e a saída 
de bola. Nosso objetivo é dar 
oportunidades para os jovens 
do nosso elenco e já se preparar 
para a disputa da A3 no ano que 
vem”, afirmou o treinador.

A provável escalação do 
esmeraldino será com Gustavo 
Silva; Murilo, Bruno Miguel, 
Márcio (Diego Valin) e Romão; 
Rafael Cursino, Gabriel Tota 
e Lucas Lima; Wilker, Billy e 
Thiaguinho.

O Botafogo venceu o Marília 
por quatro a três na estreia e 
pode assumir a liderança do 
grupo caso supere o Jacaré. 
Focado em escapar da zona 
do rebaixamento na série B do 
Campeonato Brasileiro, o Pan-
tera utiliza atletas da categoria 
de base e jogadores não apro-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

FORA DE CASA

veitados pelo técnico Claudinei 
Oliveira na Copa Paulista.

Em jogo nesta terça-feira 
(10), o MAC superou o Novori-
zontino fora de casa por dois a 
um e embolou o grupo, deixan-
do as três equipes empatadas 
com três pontos e o Rio Preto 
com zero.

BOTAFOGO X RIO PRETO

COPA PAULISTA

DIA: 11/11

HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO SANTA 
CRUZ - RIBEIRÃO PRETO

TRANSMISSÃO: 
MYCUJOO

Ficha técnica

Jacaré entra em campo hoje a partir das 15h em busca da primeira vitória

Muller Merlotto SILVA

BEZINHA
Tanabi e América fazem derbi e lutam por classificação

Tanabi e América se en-
frentam nesta quarta-feira (11) 
no estádio Alberto Victolo, às 
15h, pela Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezinha). 
O jogo é um confronto direto 
na briga pela classificação no 
grupo 1.

Para o Índio da Noroeste 
esta será a penúltima partida 

da competição e o último jogo 
em casa. Na lanterna do grupo 
com cinco pontos, o Tanabi 
precisa ganhar para se manter 
com chances de classificação. 
A equipe vem de derrota no fim 
de semana, quando perdeu por 
dois a um para o Araçatuba. Um 
dos desafios do time vem sendo 
a dificuldade de mandar a bola 
para rede. Dos últimos quatro 
gols marcados, três foram feitos 

por defensores em jogada de 
bola parada.

“A falta de gols dos atacantes 
vem desde o início da compe-
tição, pois a gente teve vários 
problemas com os atletas de 
frente devido ao Covid-19, então 
na maioria das vezes fomos mais 
no improviso. Como a defesa é 
bem alta, a gente tenta trabalhar 
para que eles possam ajudar lá 
na frente também”, afirmou o 

técnico Ailton Modesto.
O Rubro chega para a partida 

depois de folgar durante a sema-
na. No último jogo, a equipe ven-
ceu o Araçatuba por um a zero no 
Teixeirão. “Os resultados dessa 
rodada que não jogamos aju-
daram bastante e continuamos 
dependendo de nós mesmo para 
conseguir a classificação. Será 
um jogo difícil, pois eles têm um 
campo menor do que estamos 

Vinicius LIMA acostumados, mas vamos tentar 
trazer a vitória, sempre respei-
tando o adversário”, comentou 
o treinador Antônio Lucas.

O Tanabi não poderá contar 
com meio-campista Eric, expul-
so no último jogo. Já o América 
conta com o retorno de Gabriel 
Oliveira, o Cão Fuliento, que 
cumpriu suspensão na rodada 
anterior. O zagueiro Luan che-
gou para reforçar a equipe, mas 

deverá ficar no banco. O defen-
sor Marcão também ficará na 
reserva, já que o sistema com 
apenas do zagueiro deverá ser 
retomado.

No mesmo horário, o An-
dradina enfrenta o Araçatuba, 
enquanto o Bandeirante folga 
na rodada. No primeiro turno, o 
América venceu por um a zero, 
com gol de pênalti marcado por 
De Paula.
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CERÂMICA MAIOR I 

Com ‘‘Obras na quarentena” o 
Núcleo de Economia Criativa 
da Acirp finaliza o Ciclo de 
Exposições que teve início em 
agosto deste ano. O Núcleo 
de Economia Criativa da Acirp 
convidou o ceramista Thadeu 
Guerra para expor a “Obras na 
Quarentena” desde ontem, dia 
10 de novembro, na Praça 4 de 
Eventos do Riopreto Shopping, 
com visitação gratuita.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DE HOJE E AMANHÃ: 11, 
quarta-feira: Dia do Soldado 
Desconhecido, Dia do Armistício 
da I Guerra Mundial, Accácio 
de Oliveira Santos Neto, Maria 
Cláudia Trabulsi, Érika Menezes 
Hirs, Carla dos Reis Costantini, 
Demi Moore, Leonardo Di 
Caprio, Renata Maria de Toledo 
Dobbert. 12, quinta-feira: 
1746-nasceu Tiradentes em 
São João Del Rei, nasceu 
Fernando Sabino, Sinvalzinho 
Célico, Walter Luiz Helencar, 
Reynaldo Gianecchini, Mário 
Gomes, Paulinho da Viola. 

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

ELEIÇÕES I 

No próximo domingo, isto é, dentro de quatro dias, vamos às 
urnas para eleger o prefeito que administrará Rio Preto por mais 
quatro anos, e os 17 vereadores da nova Câmara Municipal. 
Desde a Constituição de 1988 que o sufrágio universal foi 
instituído para a escolha dos diversos representantes políticos 
da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais 
e federais, além de governadores e presidentes da República. 
Sufrágio universal, você está ca-re-ca de saber, significa que 
todo o cidadão dentro das normas legais tem direito ao voto.

Arnaldo MUSSI

O NOVO LIVRO 

“Leitura de raro deleite”, a 
obra da escritora Rosalie 
Gallo y Sanches, prima pela 
produção, apresentação e 
conteúdo e certamente deixará 
marcas na memór ia  dos 
que se aventurarem nessas 
estranhezas da autora.

     A Diretoria do Clube Monte 
Líbano realizará em 23 de 
novembro (segunda-feira) um 
leilão de títulos com lance 
mínimo de R$ 2.000,00 em 
até quatro parcelas, com taxa 
de transferência inclusa. 

     Alfio Bogdan e Sônia 
Celeste Menezes bateram o 
martelo:passam o réveillon 
com Paulo Mollon e Ana Lúcia 
Garcia, em Maceió.

     Ivanzinho Rollemberg 
ganhou dos pais, sábado, 
Ivan e Marly Rollemberg, 
uma festa de aniversário em 
comemoração aos seus 6 
anos.

     A atração do Automóvel 
Clube no sábado, a partir de 
meio-dia é Roberto Correa. 
E no domingo, também no 
horário de almoço, Odilon 
Wagner.

     Hospitalizados, Mané 
Menezes e Deguinha Zancaner, 
que testaram positivo para o 
Covid.

     Ao lado da mulher, 
Denise, Sinvalsinho Célico foi 
comemorar seu aniversário que 
transcorre amanhã, em São 
Paulo. 

* 

* 

* 

* 

NOVO HOTEL V

Nesse novo conceito, o hotel terá o primeiro rooftop da cidade- 
um bar, restaurante e terraço- no último andar, para o qual 
inclusive, já está sendo contratado um chef para assinar o 
cardápio. O hotel terá 10 andares mais a cobertura e espaço 
fitness. O lobby terá um salão de café da manhã projetado para 
atender eventos ao longo do dia e jantares corporativos.

SUFOCO

Com as festas restringidas pela pandemia e limitadas a 
quase zero, as lojas de roupas habillé da cidade, precisaram 
se reinventar para garantir a sobrevivência. Algumas lojas na 
Redentora, incluíram em suas araras, roupas básicas de prêt-
à-porter para ocasiões mais informais e até esportivas, tal o 
sufoco. É uma boa ocasião para as pessoas que têm casamento 
à vista para o ano que vem e não se preocupam com os ditames 
da moda. Os preços estão lá em baixo e grandes facilidades de 
pagamento.

ANIVERSÁRIO

Os filhos Ivanzinho, Kátia, 
Marco e Cláudio Rollemberg 
e os netos, preparam festa 
para comemorar dia 20 de 
novembro, os 89 anos de sua 
mãe e avó, Noêmia. Será na 
casa de Marco Rollemberg, 
no Quinta do Golfe. Merci pelo 
convite.

Juliano Reis e Roberto Magalhães

JUBILEU DE PRATA

Criado pelo rio-pretense Paulo 
Borges que até hoje o dirige, o 
São Paulo Fashion Week, maior 
evento de moda do Brasil, 
está completando 25 anos de 
existência, seu jubileu de Prata. 
Pela primeira vez desde que 
foi criado, totalmente digital o 
SPFW terminou domingo, 8 a 
após ter sido aberto na quarta-
feira, dia 4.

ELEIÇÕES IV

É preciso que o leitor reconheça, antes de sufragar um voto a 
favor de um amigo que é candidato, se este tem condições de 
lógica, decência e coerência para tutelar tantos cidadãos, digerir 
leis que beneficiem a população, missão difícil de ser delineada, 
porque a maioria dos candidatos, quer mesmo é legislar em causa 
própria e pela sua inaptidão ao cargo, talvez só consiga governar 
pra si mesmo. Antes de bater o martelo, peça ao seu candidato, 
uma plataforma e veja o resultado. Se estão querendo trabalhar 
pela cidade ou se estão ali querendo mesmo é arrumar sua vida 
e o resto que se expluda.

CARTÃO VERMELHO

As urnas vão dar cartão 
vermelho a alguns vereadores 
e dizer-lhes para fazerem as 
malas, picar a mula, puxar o 
carro, vazar, sebo nas canelas. 
O trabalho por realizado por 
esses edis na nossa Câmara 
Municipal, foi insuficiente 
para convencer o eleitor a 
contemplá-lo novamente com 
seu voto. 

ELEIÇÕES III 

Através do voto, é possível ao eleitor escolher dentre um 
leque de opções previamente estabelecido, uma pessoa que 
o representará em algumas das instituições políticas por um 
período determinado. Essa escolha, na forma ideal, deve 
ser feita com consciência política e após uma análise das 
propostas do candidato e de sua viabilidade de aplicação, 
além do histórico pessoal e político do candidato. É claro que 
há muitos candidatos bizarros, mas fica a critério de cada um 
escolher o tipo que quer mostrar ao seu eleitor . E ao eleitor, 
o tipo que quer contemplar com seu voto. 

VIAGEM 

Apesar do novo lockdown, 
Rosy Verdi viajou para Londres, 
onde chegou na segunda-feira 
e já se instalou no confortável 
apartamento em que deve 
permanecer até março, ao 
lado do noivo Cláudio Pelizzari, 
cujo casamento marcado para 
junho passado, foi adiado por 
causa da pandemia.

NOVO HOTEL IV 

Com o falecimento de Moacir Antunes, o prédio foi vendido pelos 
herdeiros, para um fundo de investimentos de São Paulo, que 
deu continuidade na obra que aliás, terá todos os trabalhos de 
marcenaria, iluminação, mobiliário, assinados por indústrias e 
lojas de nossa cidade.

GOLFE

Acontece neste finde- sexta-
feira e sábado- no Quinta do 
Golfe, o mais disputado torneio 
de golfe do ano, a Ryder Cup, 
que atinge sua 11ª. edição, 
com quase 80 participantes. 
E les se div idem em dois 
times: Europa, cujo capitão 
é Hermindo Alberto Filho e 
Estados Unidos, que tem como 
capitão, Ricardo Lemos Prado 
de Carvalho. O troféu é um só 
e a cada ano é gravado nele, o 
nome do ganhador. Os Estados 
Unidos, até agora, venceram 
6 campeonatos e a Europa, 
4.Para entrega de prêmio e 
encerramento, haverá um 
almoço festivo no sábado, na 
Varanda do golfe, com cardápio 
puxado a paella caipira.

ELEIÇÕES V

Intensas campanhas são feitas para combater a compra de 
votos, uma prática ainda comum durante as eleições no Brasil. 
Através da compra do voto, políticos com maior poder econômico 
conseguem influenciar de forma considerada não ética, um maior 
número de eleitores. A compra de votos é crime no Brasil, mas 
isso não quer dizer que ela não exista.

NOVO HOTEL I

O funcionamento do novo hotel que Rio Preto ganhará em 2021, 
cujo nome ainda não está decidido, está previsto para o primeiro 
trimestre, mas como as obras e contratações do staff, estão 
acelerados, possivelmente já em janeiro poderá estar recebendo 
os primeiros hóspedes. Ele fica na Voluntários de São Paulo, quase 
esquina com Rubião Júnior, e pela fachada curva de vidro com 
inclinação negativa, chama a atenção de quem passa por ele.

ADMINISTRAÇÃO 

Por mais que a oposição se manifeste e tente anular a evidência, 
é incontestável: a administração do prefeito e Edinho Araújo deixou 
nossa cidade ainda mais encantadora, desde o imprescindível, 
como o saneamento básico beirando aos 100%, como a qualidade 
da saúde, educação e segurança, além, é claro, das vias, seus 
leitos carroçáveis com asfalto sem buracos e o embelezamento de 
cada cantinho de Rio Preto. A julgar pelas apostas do Senadinho, 
Edinho deve continuar liderando as pesquisas.

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

NOVO HOTEL II

O empresário Moacir Antunes, comprou o prédio na fundação 
com a finalidade de erigir um edifício com salas comerciais e 
contratou o escritório do arquiteto Roberto Magalhães e Juliano 
Reis. Mais tarde, Antunes resolveu transformar o prédio em um 
hotel e pediu a Roberto Magalhães e Juliano Reis, um projeto 
de adequação.

NOVO HOTEL III

Eles ofereceram-lhe, a ideia de desenvolver um conceito de hotel 
de design, diferente dos hotéis disponíveis na cidade. Antunes 
aceitou a sugestão e todos os móveis e material de decoração 
foram desenhados pelo escritório de Roberto Magalhães e Juliano 
Reis. O arquiteto Roberto Magalhães cria com seu traço, prédios 
icônicos, como o fez com o Villa Conte. 

ELEIÇÕES II 
Tal configuração de participação política foi uma vitória no sentido 
de ampliação dos critérios da democracia representativa no país, 
já que todos os cidadãos com mais de 16 anos, homens ou 
mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm direito a escolher 
seu representante através do voto.

CERÂMICA MAIOR II  

O artista exibe até o dia 23 de 
novembro, obras inéditas em 
formas orgânicas e convida o 
público a observar o sentimento 
na hora da criação. Thadeu fez 
pintura em tela e marchetaria, 
mas foi pela cerâmica que 
ele se apaixonou. “Escolhi 
a cerâmica pela beleza e as 
infinitas possibilidades que 
vão de utensílios a esculturas, 
sendo uma arte que pode 
ser usada no dia a dia ou ser 
observada como objeto de 
arte embelezando espaços”, 
disse o ceramista. O Riopreto 
Shopping está funcionando de 
segunda a sábado das 11 às 
21 horas e aos domingos e 
feriados das 14 às 20 horas.

* 
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São José do Rio Preto, quarta-feira

11 de novembro de 2020

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - CMDCA

 RESOLUÇÃO 474/2020 

               O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
n.º 4.956, de 15 de maio de 1992 com as alterações intro-
duzidas pela Lei nº. 8.401, de 04 de julho de 2001 e Lei nº. 
9.274 de 17 de novembro de 2.006, e pelo Decreto Municipal 
nº 7199 de 18 de julho 1993 e o Regimento Interno CMDCA, 
em reunião ordinária ocorrida no dia 10 de novembro de 
2020, resolve:
               Art.1º - Considerando o pedido de saída de Jadir 
Antonio Simei no dia 13 de agosto de 2019 sendo ele mem-
bro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para o Edital 
de Chamamento Público 001/2019, instituído pela Resolução 
002/2019, formulado por e-mail;
    Art. 2 º – Fica instituída a nova composição da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, com a seguinte 
composição de conselheiros:
 Sociedade Civil:
Paulo José Alves Marquette (Associação Renascer)
Rodinei Marcelino Rodrigues (Projeto de Incentivo ao Coo-
perativismo)
Rozineia da Graça Alves Vasques (Conselho Profi ssional 
CRESS)
 Poder Publico:
Jane Regina Macedo (Secretaria Municipal de Saúde)
Kleber Henrique da Silva (Secretaria Municipal da Educa-
ção)
Leonara Ribeiro Fontes (Secretaria Municipal de Assistência 
Social)
              Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da 
data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.

 
CAMILA PACIFICO SPARVOLI
PRESIDENTE - CMDCA
PAULO JOSÉ ALVES MARQUETTE
1º SECRETÁRIO  - CMDCA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - CMDCA

Resolução CMDCA nº 475/2020
10 de novembro de 2020

Prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fi ns lucrativos e inscrição dos 
programas e projetos não governamentais e governamentais 
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respec-
tivas famílias.
   O Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei n.º 4.956, de 15 de maio de 1992 com 
as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.401, de 04 de julho 
de 2001 e Lei nº. 9.274 de 17 de novembro de 2.006, e pelo 
Decreto Municipal nº 7199 de 18 de julho 1993 e o Regimen-
to Interno CMDCA, em reunião ordinária ocorrida no dia 10 
de novembro de 2020, resolve:
  CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 
2º do artigo 91, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, ao dis-
por que cabe ao CMDCA efetuar o registro das organizações 
da sociedade civil sediadas em sua base territorial que pres-
tem atendimento a crianças, adolescentes e suas respecti-
vas famílias, executando os programas e projetos a que se 
refere o art. 90, caput e, no que couber, as medidas previs-
tas nos artigos 101,112 e 129, todos da Lei nº 8.069/1990;
  CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 
3º do artigo 90, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, ao dis-
por que cabe ao CMDCA efetuar a inscrição dos programas 
e projetos relativos ao atendimento a crianças, adolescen-
tes e suas respectivas famílias, em execução na sua base 
territorial por entidades governamentais e organizações da 
sociedade civil.
   CONSIDERANDO a Lei Federal nº13.979 
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus respon-
sável pelo surto de 2019;
   CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 
64.862 de 13 de março de 2020, que Dispõe sobre a ado-
ção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, 
de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio pelo COVID-19, bem como sobre recomendações 
no setor privado estadual;
   CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 
18.571 de 24 de março de 2020 – que reconhece estado de 
calamidade pública no Município de São José do Rio Preto 
decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e esta-
belece medidas de enfrentamento.
  CONSIDERANDO a Recomendação do 
CONANDA nº 06 de 24 de julho de 2020, que orienta sobre 
a prorrogação da validade, durante a pandemia COVID-19, 
dos registros das entidades sem fi ns lucrativos e inscrição 
dos programas e projetos não governamentais que prestem 
atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias.
   CONSIDERANDO a importância da atua-
ção da rede de atendimento, zelando pela regularidade dos 
registros das organizações da sociedade civil e a inscrição 
dos programas, o CMDCA reafi rma seu compromisso com a 
proteção integral da infância e adolescência. 
  Art. 1º - Fica prorrogado excepcionalmente 
para garantir a continuidade das atividades e da autorização 
de funcionamento da organização não governamental, a va-
lidade dos registros e inscrições que tenham seu vencimento 
durante o período do “estado de calamidade pública”, que se 
iniciou em 24 de março de 2020 até 09 de março de 2021.
  Art. 2º - Fica a Comissão de Registro do CM-
DCA responsável pela lavratura dos termos de prorrogação 
excepcional.
  Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a 
partir da data de sua publicação, revogando a resolução 
473/2020.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.

 
CAMILA PACIFICO SPARVOLI
PRESIDENTE – CMDCA 
PAULO JOSÉ ALVES MARQUETTE
1º SECRETÁRIO - CMDCA 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI-
CA LTDA EPP
CONTRATO ATA/0502/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresentar a 
Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado 
de São Paulo, nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à 
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 649/2019 – PROCESSO LICI-
TATÓRIO N.º 649/2019- ATA N.º 1038/2019
CONTRATADA: ELETROCLARA COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Considerando os fatos narrados no Procedimento Adminis-
trativo indicando o descumprimento contratual, por parte da 
contratada, sem justo motivo; Considerando que foi garanti-
do a contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
conforme registros constantes do processo e a empresa 
quedou-se inerte. Considerando os princípios da legalida-
de e da moralidade administrativa; DECIDO, 1-Rescindir 
de forma unilateral, com fulcro nos arts. 78, I e 79, I ambos 
da Lei Federal 8666/93, a Ata de Registro de Preços n.º 
1038/2019 fi rmada com a empresa Eletroclara Comércio de 
Materiais Elétricos LTDA ME; 2-Aplicar a empresa Eletroclara 
Comércio de Materiais Elétricos LTDA ME, a penalidade de 
multa no valor de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cin-
quenta centavos),  equivalente a 30%, do valor da obrigação 
não cumprida (no total de R$ 395,00) nos termos do item 
6.1 e inciso “V” do item 2 ambos da Clausula Sexta da Ata 
de Registro de Preços n.º 1038/2019; 3-Determinar que o 
valor da multa aplicada seja descontado, caso existam, de 
valores devidos por esta Administração à empresa Eletro-

clara Comércio de Materiais Elétricos LTDA ME, conforme 
estabelecido o item 9 da Clausula Sexta da Ata de Registro 
de Preços n.º 1038/2019 e determina o § 3º do art. 86 da Lei 
Federal n.º 8666/93; 4-Suspender o direito da empresa Ele-
troclara Comércio de Materiais Elétricos LTDA ME, em licitar 
e contratar com esta Administração, pelo prazo de 2 (dois) 
anos, nos termos do Art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002. 
Publique-se. As formalidades legais, LUÍS ROBERTO THIE-
SI - Secretário M. Administração.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0861/20
CONTRATADA: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para as-
sistência das unidades de saúde do município ao COVID-19 
– Valores Unitários – Item 13 – R$1,56; - Item 16 – R$9,00 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2020
ATA Nº 0862/20
CONTRATADA: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO 
RGS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valor 
Unitário – Item 08 – R$0,0770 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 377/2020
ATA Nº 0863/20
CONTRATADA: CONECTADOS SECURITY COMERCIO E 
ELETRODOMESTICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais para manutenção em 
sistemas de alarmes das unidades escolares – Valor Unitário 
– Item 01 – R$112,00 - SME – Sueli Petronilia A. Costa – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 377/2020
ATA Nº 0864/20
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848
OBJETO: Fornecimento de materiais para manutenção em 
sistemas de alarmes das unidades escolares – Valor Unitá-
rio – Item 03 – R$44,00; - Item 04 – R$44,00 - SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342/2020
CONTRATO PRE/0134/20
CONTRATADA: LUIS A. BOVOLON FILHOS & CIA LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços preventivos e corretivos - 
Itens 01 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$74.497,92.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 19105/2020
CONTRATO Nº: DPL/0070/20
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848
OBJETO: Prestação de serviços de de monitoramento de 
sistemas de alarmes e câmeras em comodato para o prédio 
locado onde fi ca instalado a garagem, carpintaria e fi scaliza-
ção da – SMCS – Josiane Amoriele - Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$16.800,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES 
NAS AVENIDAS SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA SO-
BRE O CÓRREGO PIEDADE, AMÉRICO AGRELLI SOBRE 
O CÓRREGO SÃO PEDRO, NOÉ GONÇALVES DE SOUZA 
SOBRE O RIO PRETO E NA RUA CHIRALA ABRAHÃO 
SOBRE O CÓRREGO FELICIDADE – SEC. MUN. OBRAS 
- Julgamento da Comissão Municipal de Licitação: Após aná-
lise dos recursos e da contrarrazão recursal e tendo em vista 
o parecer técnico apresentado pela Secretaria Municipal de 
Obras que é adotado como razões de decidir e passa a fazer 
parte integrante deste julgamento, a CML resolve manter a 
decisão proferida no julgamento do dia 02/10/2020 (publica-
do na imprensa ofi cial no dia 03/10/2020).  - DESPACHO DA 
AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem 
como as razões e as contrarrazões recursais, acolho e ratifi -
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co integralmente o Parecer Técnico da Secretaria Municipal 
de Obras (fl s. 1040/1042) e a decisão da Comissão Muni-
cipal de Licitação utilizando os argumentos neles expostos 
como razões de decidir e nego provimento aos recursos 
administrativos interpostos pela empresa CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 2- Posto isto, 
por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a favor da empresa vencedora, CAPI ENGENHA-
RIA LTDA. Às formalidades legais. Publique-se por extrato 
para ciência dos interessados. Sergio Astolfo Issas - Secretá-
rio Mun. de Obras. O inteiro teor da decisão se acha encarta-
da nos autos do processo à disposição dos interessados.   
AVISO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, atra-
vés de sua Secretaria Municipal de Cultura, faz saber ao 
público interessado que, em cumprimento à Lei Federal nº 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), irá realizar a seleção de 15 
(quinze) propostas visando ao auxílio para realização de 
Festivais de Culturas em São José do Rio Preto e/ou seus 
distritos, nas condições expressas no edital da Chamada 
Pública. O edital estará disponível no portal desta Prefeitura, 
www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc e as inscrições deverão 
ser realizadas até às 17 horas do dia 30/11/2020. Maiores 
informações na Secretaria Municipal de Cultura através do 
telefone (17) 3202-2310. Valdeci Pedro Ganga – Sec. Mun. 
de Cultura.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 368/2020 – Processo n.º 
13.146/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição mobiliário de 
aço para atendimento das Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 29/10/2020, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras:  COMÉRCIO SILVEIRA 
ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME (itens 
2 e 4); GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME ( itens 1 e 
5) e PANDIN MÓVEIS DE ALO LTDA ( item 3). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa 
-  Secretária Municipal de Educação.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 364/2020 – PROCESSO Nº 13134/2020 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE.. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 12/11/2020 às 14:30hs 
para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 359/2020 – PROCESSO Nº 13070/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de avental para o 
combate ao Covid 19. secretaria municipal de saude.. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 12/11/2020 às 09:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira
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° 468/2020, PROCESSO 13.762/2020, objetivando a 
aquisição de notebooks para gerência de Educação Digital. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 24/11/2020, 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° 466/2020, PROCESSO 13.760/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviços para confec-
ção de envelopes para assistência da Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
24/11/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
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° 440/2020, PROCESSO 13.661/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de expediente 
a serem utilizados pelas diversas secretarias da Administra-
ção. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 24/11/2020, 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° 469/2020, PROCESSO 13.767/2020, objetivando 
a contratação de empresa para sistema de relacionamento 
multicanal com suporte ao "Whatsapp Business API", "Face-
book Messenger", “Telegram”, “SMS” e “E-mail”, para ope-
radores simultâneos. Secretaria Municipal da Fazenda.. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/11/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 351/2020 – Processo 
12978/2020

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
postos de trabalho terceirizados de recepcionista. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on line 
com início dia 06/10/2020, sendo declarada vencedora a 
empresa L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE 
OBRA EIRELI. Houve manifestação de intenção de recurso 
pelas empresas AGIL EIRELI (declinou do recurso), OBJETI-
VA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e EDM CONSUL-
TORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. apresentaram 
as razões recursais. Foram apresentadas contra razões. A 
pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pre-
gão. O processo foi encaminhado a Sra. Secretária Municipal 
de Educação que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento ao recurso. Celia Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa L M SERVIÇOS DE AGEN-
CIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI e HOMOLOGO este 
procedimento licitatório por não vislumbrar qualquer irregula-
ridade. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária Municipal 
de Educação. O inteiro teor encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

          PORTARIA N.º 030 / 2020
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, 
NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 
17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando:
1) A ciência do encaminhamento de resultados de  laudos 
de avaliação de funcionário da EMURB tendo em vista os 
termos da regulamentação da IN 78/2014 da Policia Federal, 
verifi cando-se a necessidade de abertura de Processo Admi-
nistrativo - Rito Sumário em face do servidor E.A.S. assegu-
rando-lhe a ampla defesa e o contraditório, nos termos do 
artigo 5º, LV da Constituição Federal.
RESOLVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO SUMÁRIO Nº. 002/2020, para apurar possíveis 
infrações constantes do artigo 50, §3° (Grupo III) alínea “p” e 
“u” e artigo 77 alínea “m” do ato normativo nº 001/2018 c.c. 
artigo 482, alínea “m” da CLT, sendo devidamente noticiadas 
pelos laudos de avaliação do funcionário.
Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, 
a Comissão Processante será composta pelos servidores: 
Patrícia Aragão Marcello - Matricula Funcional n.º 2091 que 
a presidirá; Augusto Felipe da Silva Nunes -Matricula Fun-
cional n.º 2036 e Jamil Zerati Junior - Matricula Funcional n.º 
1901, fi gurando ainda como suplente Maria Isabel Testasicca  
- Matricula Funcional n.º 1812,  todos servidores e integran-
tes do quadro da EMURB.
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão 
terá acesso a toda documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e 
demais provas que entender pertinentes.
Art. 4º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de sessen-
ta (60) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, 
para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Adminis-
tração, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 5° - Determina ainda como medida cautelar o afasta-
mento preventivo do funcionário supracitado de suas ativida-
des pelo período de trinta (30) dias, podendo ser prorrogado 
por igual período, sem prejuízo de sua remuneração, conso-
ante os termos do artigo 95 do ato normativo nº 001/2018, 
visto que a permanência do funcionário exercendo suas 
funções públicas em seu local de trabalho poderá impactar 
negativamente na regular apuração dos fatos e gerar risco 
aos munícipes e usuários em geral, tendo em vista o não 
cumprimento dos requisitos básicos para o exercício regular 
de sua função.
Art. 6° - Cite-se e Notifi que-se o servidor E.A.S, para no pra-
zo de (05) cinco dias úteis, apresente sua respectiva defesa 
escrita sobre os fatos objeto desta sindicância, devendo o 
funcionário afastado permanecer à disposição da Comissão 
Processante, no período acima consignado, e deverá indicar 
endereço onde pode ser localizado, telefone para contato, 
endereço eletrônico de correspondência (e-mail), e outros 
meios de contato sufi cientes para que possa ser encontrado.
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se..
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO
         Rodrigo Ildebrando Juliano

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

1º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 015/2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 14 - medindo 34,00 m²
PERMISSIONÁRIO:- Guarda Volumes Rio Preto Ltda
ATIVIDADE:- Guarda de Pacotes e Bagagens
PERÍODO:- 01/11/2020 a 31/10/2021
T.P. USO:- R$ 1.732,00 ( Hum mil, setecentos e trinta e dois 
reais)
São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2.020.

1º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 016/2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 30 - medindo 38,50 m²(T=20,25=M=18,25)
PERMISSIONÁRIO:- Içao Imamura 00628238843
ATIVIDADE:- Lanchonete
PERÍODO:- 01/11/2020 a 31/10/2021
T.P. USO:- R$  2.078,00 (Dois mil, setenta e oito reais)
São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2.020.

1º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 018/2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 36 - medindo 12,60 m²
PERMISSIONÁRIA:-  Aparecida Donizeti Novaes Correia
ATIVIDADE:- Tabacaria

PERÍODO:- 01/11/2020 a 31/10/2021
T.P. USO:- R$ 1.589,00(Hum mil, quinhentos e oitenta e 
nove reais)
São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2.020.

1º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 020/2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 37 - medindo 15,60m²
PERMISSIONÁRIO:- Bazar De Ville Ltda
ATIVIDADE:- Comércio de artigos de relojoaria, joalheria, 
bijuteria, presentes e armarinhos em geral
PERÍODO:- 01/11/2020 a 31/10/2021
T.P. USO:- R$ 1.008,00(Hum mil, oito reais)
São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2.020.

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

PORTARIA N.º 34.540 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 (Re-
publicação por Incorreção)
INTERROMPE, o afastamento da servidora estatutária 
FRANCINE BORGES DA SILVA ABREU AFFONSO, Agente 
Administrativo, concedido através da Portaria n.º 31.866 de 
06 de fevereiro de 2019, surtindo os efeitos desta a partir de 
21 de novembro de 2020. 
PORTARIA N.º 34.557 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020
DISPENSA, RITA DE CASSIA MORAES LEME RIBEIRO, da 
Função de Chefi a de Setor, no Setor de Parcerias da Secre-
taria Municipal de Assistência Social, criada pelo artigo 27 
da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova redação dada 
pela Lei Complementar n.º 300/2009, surtindo os efeitos 
desta a partir de 16 de novembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.558 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa de Chefi a de Setor, 
publicada pela Portaria nº 34.557 de 09 de novembro de 
2020, respeitadas as diretrizes da Lei Complementar Fede-
ral nº 173/2020, FLAVIANE MEDEIROS MAIA, para exercer 
a Função de Chefi a de Setor, no Setor de Parcerias da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, criada pelo artigo 
27 da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova redação 
dada pela Lei Complementar n.º 300/2009, fazendo jus a re-
tribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos 
desta a partir de 16 de novembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.559 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) MILENA 
MAZETTI SPOLON, Médico Psiquiatra, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 06 
de novembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.560 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, LIGIA CAVASSANI para substituir o(a) servi-
dor(a) GUSTAVO MARCATTO - ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – 
FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
03/11/2020.
PORTARIA N.º 34.561 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1020569-62.2019.8.26.0576, da 
2ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José do 
Rio Preto, a Portaria nº 30.884 de 17 de agosto de 2018, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos do(a) servidor(a) IARA LUCIA DE LIMA MACHADO, 
Enfermeira Padrão, onde se lê “retroagindo os efeitos 
desta a 11/08/2018”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
06/08/2017”.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.668
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a proibição, no município de São José do Rio 
Preto, de aquisição, e/ou estoque, por estabelecimentos de-
nominados Fundições, Ferros-velhos e outros similares, de 
bens públicos de uso comum, e dá outras providências.
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 sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais localizados no Muni-
cípio de São José do Rio Preto denominados de fundições, 
ferros-velhos e similares, além de revendedores e instala-
dores de som automotivo, não poderão adquirir ou ter em 
depósito bens públicos de uso comum oriundos da adminis-
tração direta, empresa pública, concessionária ou prestadora 
de serviços públicos.
Art. 2º São considerados bens públicos de uso comum, den-
tre outros:
I - tampas de bueiros de inspeção de rede de esgoto, de gás, 
de telefonia, de energia elétrica; 
II - grades de ferro de proteção de bocas de lobo; 
III - hastes de cobre e alumínio e fi os de cobre de cabos de 
telefonia, energia elétrica, tv a cabo, além de cabos utiliza-
dos em instalações industriais, comerciais e residenciais em 
geral;
IV - hidrômetros e tampas de abrigo protetor de hidrômetros;
V - placas de Identifi cação de equipamentos públicos; 
VI - baterias estacionárias de rede de telefonia;
VII - medidor de energia.
Art. 3º O descumprimento ao disposto na presente Lei acar-
retará ao estabelecimento comercial as seguintes penalida-
des:
I - Multa no valor de 60 UFM’s;
II - Multa em dobro na reincidência;
III - Cassação do Alvará. 
Parágrafo único. Para efeito de aplicação de penalidade, 
será considerada reincidência quando o estabelecimento 
for novamente fl agrado em uma das práticas proibidas, em 
datas diferentes. 
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no 
que couber, no prazo de 60 dias, a contar da data de sua 
publicação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de novem-
bro de 2020.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

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.
Autógrafo nº 15.127/2020
Projeto de Lei nº 088/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 09/2019 
CONCORRÊNCIA nº 01/2019 – PROC. nº 01/2019
Contratada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa com acrés-
cimo de - reforma e ampliação da ETA "Palácio das Águas" 
incluindo melhorias no sistema de tratamento de água, 
reservação e bombeamento de água tratada e captação de 
água bruta para vazão máxima de até 750 l/s, no município 
de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento de todos 
os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos. 
Valor Total do contrato após reajustes e acréscimo  
R$30.808.787,97 Assinatura 10.11.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
55/2020 – PROCESSO SICOM 3305/2020
Objeto: Registro de preços para fornecimento de reagentes 
de laboratório para execução de análises físico-químicas e 
microbiológicas nos Laboratórios da ETA/Palácio das Águas 
e da ETE/Rio Preto do SeMAE de São José do Rio Preto-
-SP.
Fica designado o dia 18.11.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 10.11.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 
49/2020 – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 –PROC.64/2020 
Contratada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Objeto: contratação por credenciamento de instituição 
fi nanceira para efetuar o recebimento das contas de forneci-
mento de água, esgotamento sanitário e outros documentos 
que o SeMAE venha a emitir e autorizar no padrão de guia/
convênio de arrecadação da Federação Brasileira de Bancos 
– FEBRABAN.
Valor anual estimado: R$192.524,40   Prazo: até 28.08.2025  
Data da Assinatura: 10.11.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0888454 – Estática Engenharia de Projetos 
Ltda
Valor: R$ 417.205,00
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 10.11.2020 - João Marcelino Ruiz - 
Gerente Adm. e Financeiro / José Roberto Biroli - Diretor de 
Gestão / Nicanor Batista Junior - superintendente
S. J. Rio Preto 10.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5827/2020 

                  Fica notifi cado, Eleandro Forti, proprietário do 
imóvel sito à Rua Emerson Sumariva,  quadra 14, lote 30, 
Residencial Santa Cruz, que em virtude de ter sido enviado 
a Notifi cação de Embargo  nº 5827, datada em 23/09/2020, 
assinada pelo fi scal  Moisés Augusto de Lima Aziz, tratando 
de obra em fase de cobertura, em desacordo com a lei de 
zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacor-
do com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 83762327 0 BR 
acusando "ausente”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 10 de novembro, 2020.
Moisés Augusto de Lima Aziz 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
CORREÇÃO 
RESULTADO FINAL – EDITAL - CHAMADA PÚBLICA 02/2020-LAB – Módulo A. 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto informa ao público interessado, com observância à Lei Federal 
14.017/2020, Decreto Federal 10.464/2020 e Decreto Municipal 18.698/2020, CORREÇÃO no nome incompleto de 
beneficiada no Módulo A, do Edital de Chamada Pública nº 02/2020 – Auxílio para Apresentações Artísticas: 
Rafaela Lofrano Souto LAB-0001-TRAB 
São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2020. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura  

 

 

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 

ABC AVIAMENTOS RIO 
PRETO LTDA 00967/20 

4.417,60 (QUATRO MIL, 
QUATROCENTOS E DESESSETE REAIS 

E SESSENTA CENTAVOS) 
NRM-P-C 000027 

ADRIANO ROGERIO 
FAGNANI ME 00489/16 1.285,00 (UM MIL, DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO REAIS) NRM-A-N 000107 

CONDOMINIO EDIFICIO 
APARECIDA MACHADO 00234/15 

1.253,50 (UM MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E TRÊS REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS) 
NRM-M-C 000029 

CRISTIANE APARECIDA 
CALAMARI ANTUNES 
21291735860 

02426/16 607,42 (SEISCENTOS E SETE REAIS E 
QUARENTA E DOIS CENTAVOS) NRM-A-N 000112 

HORTA URBANA 
HORTIFRUTIGRANJEIRO 
LTDA 

02638/16 
938,74 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO 

REAIS E SETENTA E QUATRO 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 000113 

IRMÃOS MUFFATO & CIA 
LTDA 01625/16 7.959,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS) NRM-A-S 000083 

M.C.S. CALDEIRA GAS 
ME 01786/16 2.570,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E 

SETENTA REAIS) NRM-A-N 000110 

MARCELO BARRETO DE 
MENDONÇA ME 01074/16 2.570,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E 

SETENTA REAIS) NRM-A-N 000108 

OCTAVIO AUGUSTO 
LOURENÇO LUZ 00613/18 3.313,20 (TRÊS MIL, TREZENTOS E 

TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) NRM-S-F 000001 

RUBENS ANTONIO 
MANFRE ME 02003/16 1.285,00 (UM MIL, DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO REAIS) NRM-A-N 000109 

VALDEMIR DIRCEU 
BUENO 02375/16 1.104,40 (UM MIL, CENTO E QUATRO 

REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NRM-A-N 000111 

 
São José do Rio Preto, 11 de Novembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADINAM WATANABE RABAMLHO 02479/20 AIF-S-H 000205 
CHRISTINE ROSE AMARO GIACIAN 61202517668 02476/20 AIF-A-N 000281 
DAYANE DA COSTA FERNANDES WOLSKI 02472/20 AIF-S-V 000083 
JOAO SERGIO FRANCISQUINI 02475/20 AIF-A-N 000280 
JOSE DIARLE DE JESUS 36919043866 02474/20 AIF-A-N 000279 
KIYOSHI YAMAGUCHI 02471/20 AIF-S-F 000138 
OLI PUFS ESTOFADOS LTDA ME 02477/20 AIF-A-N 000282 
P R B BERGAMASHI EIRELI 02469/20 AIF-S-H 000200 
ROBERTO INACIO 13339801835 02478/20 AIF-A-N 000283 
SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI ME 02473/20 AIF-S-H 000206 
SOLER RP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02470/20 AIF-P-F 000102 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2020

Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 16/2020, com base no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, 
para a Locação de imóvel destinado a mudança da Casa Lar, 
para a pessoa física PAULO CESAR FIGUEIRA DANTAS, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 062.369.488-36 e portador do 
RG sob o nº 17.405.813-SSP/SP, residente e domiciliado 
na Rua Osvaldo Cruz nº 558, Centro, CEP 15150-000, na 
cidade de Monte Aprazível (SP), no VALOR GLOBAL R$ 
66.000,00 (sessenta e seis mil reais)

Monte Aprazível, 03 de novembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 95/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2020
Objeto: Aquisição de kits escolares (alimentícios) destina-
dos a distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de 
ensino.
Data do Encerramento: 25/11/2020
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, 10 de novembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO

(Art. 29, II, Lei 13.303/16)

CONTRATO Nº: 032/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: ROUTE TECNOLOGIA E DESENVOLVI-
MENTO DE SISTEMAS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de monitoramento e rastreamento, com 
fornecimento de equipamento rastreador e bloqueador, sob o 
regime de comodato, para 05 (cinco) veículos de proprieda-
de da EMPRO, licenciados no município de São José do Rio 
Preto/SP, a seguir discriminados:
• 01 Doblô – placa FNF 3400;
• 01 Spin – placa GEM 6773;
• 01 Spin – placa GCC 1456;
• 01 Doblô –placa  BNZ 0881;
• 01 Moto Honda CG - placa FRC 3932.
VALOR: R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 07 de novembro de 2020 a 06 de novembro de 
2021
DATA DO CONTRATO: 05 de novembro de 2020
São José do Rio Preto/SP, 10 de novembro de 2020. João 
Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
PROCESSO LICITATÓRIO 081/2020. PREGÃO PRESENCIAL 073/2020. ATA DE REGISTRO N. 27/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. O município 
de Guapiaçu, torna público a o julgamento referente processo licitatório 081/2020, pregão presencial 073/2020, ata de registro n. 27/2020, conforme segue: “... Por estas 
razões o recurso procede e, por conseguinte, reforma-se a decisão recorrida para declarar inabilitada a empresa BRUNO DE ASSUNÇÃO (CNPJ: 17.834.803/0001-44) 
...”GUAPIAÇU/SP, 10 de novembro de 2020. Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.
PROCESSO LICITATÓRIO 087/2020. PREGÃO PRESENCIAL 079/2020. ATA DE REGISTRO N. 32/2020. OBJETO: LOCAÇÕ DE MÁQUINAS. O município de Guapiaçu, 
torna público a o julgamento referente processo licitatório 087/2020, pregão presencial 079/2020, ata de registro n. 32/2020, conforme segue: “...Por estas 
razões e, por conseguinte, mantida a decisão que declarou inabilitada a empresa recorrente MC OBRAS FUROS E CORTES EIRELI (CNPJ: 01.177.397/0001-54) ...” 
GUAPIAÇU/SP, 10 de novembro de 2020. Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.
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              EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 
 

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto 
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém 
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor 
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título 
patrimonial. 

 
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 

sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que 
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados 
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos: 

 
 

Série A: 
 
0040 0097 0102 0118 0142 0151 0326 0501 0586 0740 0782 0795 0819 0877 0930 0971 1089 

 
1090 1123 1287 1349 1433 1436 1455 1474 1570 1599 1702 1709 1738 1910 1931 1936 1954 

 
2053 2065 2110 2168 2201 2204 2295 2446 2488 2501 2616 2670 2673 2943 3034 3128 3385 

 
3440 3448 3484 3500 3502 3506 3563 3671 3694 3884 4058 4064 4070 4082 4088 4147 4193 

 
4194 4214 4241 4245              
 
   
 

Série B: 
 
0046 0054 0079 0083 0181 0196 0211 0323 0410 0411 0443 0453 0573 0758 0783 0843 0854   

0983 1181 1213 1261 1325 1344 
 
1346 1379 1482 1496 1511 1518 1597 1644 1700 1803 1833   

1834 1859 
 

1865 2017 2035 2043 2049 
 
2063 2074 2079 2114 2201 2307 2366 2491     
 

 
  São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2.020. 

 
 
 

José Nadim Cury           Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
      Presidente                    Diretor Secretário 

 
 

Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos                Diretor Financeiro 

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO 
De 06 de novembro de 2020.

JUNIOR PEREIRA CARDOSO, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais:
FAZ SABER, a todos que virem ou deste tiverem conheci-
mento, que a Câmara Municipal de Guapiaçu, recebeu no dia 
05 de novembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, o processo de prestação de contas TC- 
4130.989.18-9 (cópia através do SEI – site de Acesso Exter-
no com acompanhamento Integral do Processo do Tribunal 
de Constas do Estado de São Paulo), contendo as Contas 
Municipais referente ao exercício de 2018 concluindo com o 
parecer favorável as Contas do Poder Executivo Municipal.
FAZ SABER AINDA, que o referido processo fi cará 60(ses-
senta) dias à disposição de qualquer cidadão para estudos, 
análises e conhecimento na Secretária Administrativa da Câ-
mara Municipal, em conformidade ao previsto no artigo 312, I 
do Regimento Interno desta Câmara Municipal.
FAZ SABER FINALMENTE, que durante o período de 30 
(trinta) dias o Processo estará tramitando na Comissão de 
Orçamento, Finanças e Contabilidade e Constituição Justiça 
e Redação para elaboração dos pareceres, sendo, poste-
riormente encaminhados para apreciação e deliberação do 
Plenário em conformidade ao prescrito nos artigos 208, IV e 
297 do Regimento Interno desta Câmara Municipal.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
11 de novembro de 2020

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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