
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.121 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Quarta-feira, 18 de novembro de 2020

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

NOVAS REGRAS

Rio Preto entra em 
campo hoje contra 

o Marília e quer 
devolver derrota 

passada

Muller Merlotto SILVA

Pág. A3

Fran ZANINI

Pauléra diz que 
número elevado 
de candidatos 

pulverizou votação

Aluguel de boxe no Mercadão Municipal 
vai custar R$ 60,24 por metro quadrado

Lucas estava internado no HB

Divulgação

Arquivo DHOJE

O Rio Preto volta a jogar 
contra o Marília nesta quar-
ta-feira (18), às 15h, pela 
Copa Paulista, dessa vez no 
estádio Anísio Haddad. No 
último confronto entre as equi-
pes, o MAC levou a melhor.
Para o treinador João Santos, o 
Jacaré não merecia a derrota na 
partida passada.              Pág.A6

JOVEM PESQUISADOR Aluna da Famerp, Bianca dos Santos, teve trabalho de pes-
quisa sobre eplepsia reconhecido e trouxe para Rio Preto prêmio nacional.            Pág.A5

Arquivo PESSOAL

Jacaré volta a 
enfrentar o Marília 

hoje em casa
O América visita o Bandei-

rante nesta quarta-feira (18), às 
15h, precisando da vitória para 
conseguir a classificação para 
a próxima fase do Campeonato 
Paulista (Bezinha). Além da vitó-
ria contra o líder invicto, o Rubro 
precisa que Andradina não vença 
o Tanabi, em partida realizada no 
mesmo horário.          Pág.A6

América joga por 
vitória e combinação 

de resultados

A Prefeitura de Rio Pre-
to encaminhou ontem para 
Câmara projeto de lei que 
traz novas as regras para o 
funcionamento das ativida-
des no Mercadão Municipal 
após o término da reforma e 
ampliação. Pela proposta o  
aluguel do metro quadrado 
dos estabelecimentos  - bo-
xes ou células - vai custar R$ 

60,24 por mês. Além desta 
despesa eles terão que ar-
car com o rateio das custas 
de manutenção do prédio.
As outorgas de concessão one-
rosa para o usos dos espaços 
físicos do Mercado Municipal 
serão feitas mediante licita-
ção, que ainda será definida 
após aprovação do projeto.                      
                               Pág.A2

Pandemia mudará jeito 
de governar, diz Cunha
Fernando Cunha foi reeleito 

prefeito de Olímpia. Em entrevista 
ao DHoje, ele falou dos desafios 
do novo mandato. “Eu acredito 
que o país deva entrar em uma 
ressaca econômica após a pande-

Um jovem de 25 anos mor-
reu no Hospital de Base de 
Rio Preto, na madrugada deste 
terça-feira (17), após se en-
gasgar com um comprimido em 
casa, no bairro São Francisco.
Segundo o boletim de ocorrência, 
Lucas Vieira Reis era paraplégico 
e tinha dependência parcial para 
atividades básicas.    Pág.A4

Rapaz morre 
engasgado ao 
tomar remédio

Engenheiro persegue 
ladrão após furto até 
polícia fazer prisão

Pág. A4

PRF flagra 114 toneladas 
de areia extraídas sem nota

Na manhã desta terça-feira 
(17), uma operação da Policia 
Rodoviaria Federal (PRF) na 
BR-153 resultou na apreen-
são de 114 toneladas de areia 

do leito do Rio Grande, sem a 
devida documentação ambien-
tal. A operação foi realizada 
pela PRF na Base Operacional 
de Rio Preto.            Pág.A4

Caminhões parados em blitz; PRF apreende 114 toneladas de areia

Em toda a cidade serão insta-
ladas 15 árvores de Natal, sendo 
11 delas com 14 metros de altu-
ra, duas delas de 9 metros, uma 
com 20 metros e outra com 25 
metros. Elas estarão espalhadas 
pelos principais acessos, como 
as avenidas José Munia, Bady 
Bassitt, Murchid Homsi, entre 
outras regiões.                Pág.A2 

Prefeitura 
começa amanhã 
montar árvores 

de Natal

mia e com o isso os poderes esta-
duais e federais terão dificuldade de 
socorrer os pequenos municípios. 
Os prefeitos terão que ser mais 
criativos para conseguir solucionar 
os problemas”, comentou. Pág.A3

América joga hoje
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Projeto define em R$ 60,24 por mês o valor 
do metro quadrado dos boxes no Mercadão
A Prefeitura de Rio Pre-

to encaminhou para Câ-
mara projeto de lei que traz 
novas regras para o funcio-
namento das atividades no 
Mercadão Municipal após 
o término da reforma. Pela 
proposta o metro quadra-
do dos estabelecimentos  
- boxes ou células - vai 
custar R$ 60,24 por mês. 
Além desta despesa eles 
terão que arcar com o 
rateio das custas de ma-
nutenção do prédio.

As outorgas de conces-
são onerosa para o usos 
dos espaços físicos do 
Mercado Municipal serão 
feita mediante licitação, 
que ainda será definida 
após aprovação do projeto.

O PL 339/2020 além 
da questão de custos vai 
definir também o funciona-
mento do Mercadão, bem 
como será o regime de 
exploração das atividades 
permitidas e o regramento 
do uso dos espaços.

Em sua justificativa o 
Executivo salienta que o 
Mercado Municipal está 
passando por ampla refor-
ma e com a reorganização 
interna das unidades co-
merciais, modernização 
dos espaços e adequações 
que estão sendo realiza-
das, vislumbrou-se a ne-

cessidade de rever também 
o regramento disposto na 
Lei nº 8.710, de 26 de 
dezembro de 2002, moder-
nizando também a gestão 
pública do equipamento.

O projeto enviado pelo 
Executivo também define 
outros valores como multas 
por atraso no pagamento 
da locação, que deve ser 
de 2% mais juros de 1% 
ao mês. O pagamento do 
aluguel deverá se quitado 
até o 10ª dia útil de cada 
mês. 

Além disso, o projeto 
também determina que o 
valor do aluguel para ban-
cas será de 70% do valor 
UFM por metro quadrado.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Após a reforma que está 
acontecendo o Mercadão 
ganhará praças de alimen-
tação nos decks externos 
e unidades comerciais pa-
dronizadas.

O PL delimita que o Mer-
cadão destina-se a venda 
de produtos alimentícios 
e congêneres, a varejo.  
No local estão regrados 

PERMISSÃO DE USO

Custo é para boxes e células, já bancas terão valor de 70% da UFM, hoje em R$ 60,24

Sérgio SAMPAIO

os formatos de espaços 
que poderão ser utiliza-
dos pelos permissionários: 
boxes são as unidades 
renteadas ou ladeadas às 
paredes internas do Merca-
do Municipal; células  são 
as unidades externas ao 
prédio do Mercadão, tendo 
a mesma destinação das 
bancas e boxes e bancas 

são as unidades situadas 
internamente ao quadri-
látero central do Mercado 
Municipal.

Por sua vez os permis-
sionários já instalados têm 
ressalvas em relação as 
suas atividades relativas à 
conservação dos gêneros 
ali comercializados.

O PL aborda de forma 

minuciosa as obrigações 
que os permissionários 
terão que seguir no que diz 
respeito ao uso do espaço 
individual e coletivo do 
Mercadão.

O projeto deve ser lido 
nas próximas sessões e 
posteriormente encami-
nhado para as comissões 
permanentes da Câmara.

O pagamento do 
aluguel deverá se 

quitado até o 
10ª dia útil de 

cada mês

“

”

SERÃO 15 MIRASSOL

Prefeitura começa montar 
árvores de Natal amanhã

O entorno da 
Swift, o paço 
Municipal, e a 

ponte estaiada,  
também vão 
receber uma 
decoração 

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Negócios 
de Turismo de Rio Preto come-
ça a partir desta quarta-feira 
(18) as instalações e monta-
gens das árvores de Natal pelo 
município. Em toda a cidade 
serão instaladas 15 árvores de 
Natal, sendo 11 delas com 14 
metros de altura, duas delas de 
9 metros, uma com 20 metros 
e outra com 25 metros.

Elas estarão espalhadas 
pelos principais acessos, como 
as avenidas José Munia, Bady 
Bassitt, Murchid Homsi, Yolan-
da Bassitt, Faria Lima (próximo 
Riopreto Shopping Center), 
Izidoro Pupin, Juscelino Kubis-
tchek (próximo a rotatória da 
BR 153- Shopping Iguatemi) e 

Alfredo de Oliveira (próximo ao 
Shopping Cidade Norte).

De acordo com Jorge Luis 
de Souza, secretário de Desen-
volvimento Econômico, a pre-
visão é que tudo esteja pronto 
até o final de novembro.“Todas 
as árvores possuem iluminação 
em LED e, além das rotatórias, 
as Praças Rui Barbosa e Dom 
José Marcondes também irão 

receber uma decoração espe-
cial. A árvore de 25 metros no 
lago I da Represa foi totalmente 
reformada. O entorno da Swift, 
o paço Municipal, e a ponte 
estaiada, próxima à base da 
Guarda Municipal, também vão 
receber uma decoração especial 
de Natal”, afirmou.

Jorge ainda destacou que o 
momento é de reforçar a con-
fiança do consumidor e recebê-
-lo com segurança, “evitando o 
fluxo intenso de pessoas” em 
alguns pontos, por conta da 
pandemia da Covid-19.

“A ideia é priorizar uma 
decoração contemplativa, com 
a intenção de evitar a aglome-
ração de pessoas. Evitamos ao 
máximo criar espaços e ativida-
des que promovam interações e 
contato”.

Da REPORTAGEM

Novo hotel fazenda deve gerar 
até 70 empregos diretos 

Por conta da 
pandemia que 

atingiu o Brasil, 
o projeto foi 
dividido em 

partes

Moradores de Mirassol e 
região poderão utilizar em bre-
ve o espaço do complexo Viva 
Hotel Fazenda. O local contará 
com hospedagem, pesqueiro, 
restaurante, bar, espaço para 
eventos e lazer em geral para 
a família.

“Este sonho que está se 
realizando é um sonho antigo 
da família, eles já tinham o 
sítio e o pesqueiro, mas a 
vontade deles sempre foi ter 
algo realmente grande para o 
turismo”, relata Cida Lacerda, 
responsável pelo departamen-
to comercial.

Por conta da pandemia que 
atingiu o Brasil, o projeto foi 
dividido em partes. A primei-
ra, que será inaugurada em 
dezembro, será do pesqueiro, 
bar e restaurante, que contará 
com almoço, por enquanto a 

la carte, e o café da manhã 
colonial, com alguns produtos 
cultivados diretamente no com-
plexo. Nesta primeira fase, o 
negócio deverá gerar pelo me-
nos 30 empregos diretos. Até 
a última etapa, a estimativa é 
de chegar até 70 colaboradores 
diretos e indiretos.

Segundo Cida, a ideia é 
que a maior parte dos produtos 
oferecidos sejam cultivados no 
local, pois assim a experiência 
dos clientes será única.

A segunda etapa, será 
a parte de lazer. Além do 
pesqueiro e restaurante, as 
pessoas poderão andar pelo 
complexo e aproveitar o lugar 
para tirar fotos e tomar alguma 
bebida nos bares que serão 
construídos em pontos estra-
tégicos.

O projeto do complexo é 
muito grande, o maior setor, 
terceiro e último a ser inaugu-
rado, será a parte de hospe-
dagem, que ficará para 2021. 
Além disso a estrutura que 
está sendo montada permiti-
rá a realização para eventos 
como casamentos e reuniões 
corporativas.

A partir da terceira etapa, 
os clientes que optarem por 
não se hospedar no local, 
poderão escolher a opção de 
day-use, onde terão acesso ao 
pesqueiro, bar, restaurante e 
estrutura de lazer.

Da REPORTAGEM

Prefeitura começa a 
montar árvores de 
Natal amanhã; serão 
15 na cidade

Arquivo DHOJE - Cláudio LAHOS

Mirassol terá hotel fazenda; negócio deve gerar em breve 30 empregos diretos

Divulgação
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Renovação
O presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP, foto), disse que 

o fim das coligações entre os partidos nas eleições proporcio-
nais, a pandemia do novo coronavírus e o número elevado de 
candidatos, 388, influenciaram a votação dos vereadores que 
disputaram a reeleição, ou seja, não repetiram o desempenho 
obtido em 2016. Sobre a renovação com seis novatos eleitos, 
Pauléra diz que é salutar para a democracia. A surpresa, se-
gundo ele, foi a derrota de Jean Dornelas (MDB), que obteve 
votação expressiva naquele ano. “Se tivesse aposta de quem 
seria reeleito, eu votaria nele (Dornelas)”, diz. Sobre a derrota 
de Gérson Furquim (Podemos), Pauléra disse que foi por dois 
motivos: a chapa do partido não teve bom desempenho nas 
urnas e também o próprio Furquim. “É muito mandato, cansa”, 
lembrou, se referindo aos oito mandatos consecutivos que Fur-
quim exerce na atual legislatura. Pauléra também não repetiu a 
votação de 2016, porém, foi reeleito com 4.279 votos. “Estou 
feliz pelo resultado”, concluiu. 

Atraso?
A população brasileira já 

acostumou com a rapidez 
nas apurações dos votos 
no sistema eletrônico. No 
último domingo, segundo o 
TSE, hackers atacaram o su-
percomputador onde foram 
realizadas a contabilização 
dos votos para prefeitos e 
vereadores de todo o País, 
por isso ocorreu um pequeno 
atraso. Quando os eleitores 
usavam cédulas de papel 
até as eleições de 1996, 
as apurações demoravam 
dias e ninguém reclamava. A 
votação eletrônica, portanto, 
deixou a população mal-a-
costumada. Nem dá para 
dizer que 2h foi um atraso!

Bom caminho
Edinho Araújo (MDB), apesar das várias vitórias já obtidas 

nas urnas, continua extasiado com o resultado conquistado no 
processo eleitoral, no último domingo. O prefeito declarou mais 
uma vez ontem que está feliz com o resultado, afinal, como dizia 
Bob Marley: “Quanto mais difícil a batalha, mais doce é a vitória”. 
Prosseguindo, disse que a vitória “significou a aprovação deste 
mandato, mostrando que temos trilhado o bom caminho, que, 
mesmo com a pandemia, nossos munícipes aprovaram todas as 
decisões tomadas”. Sobre a próxima administração, Edinho disse 
que o foco é avançar para elevar ainda mais a cidade rumo ao 
futuro. “Vamos continuar trabalhando, perseverando, no sentido 
de fazer uma administração ainda melhor, nos próximos quatro 
anos. Vontade não me falta. Vamos, com certeza, fazer muito 
mais!”, finalizou.

Pulveriza
Além da abstenção, vo-

tos nulos e brancos, citados 
pelo presidente do Patriota, 
Ulisses Ramalho, o elevado 
número de candidatos que 
disputaram as eleições tam-
bém não permitiu que al-
guns vereadores repetissem 
a votação de 2016. Como 
foram 388 candidatos, os 
votos foram pulverizados. 
Não importa que deter-
minado candidato obteve 
100, 200 ou 500 votos, 
sempre ele tira voto de um 
candidato mais forte. Agora, 
entre os novatos não eleitos, 
alguns tiveram votações 
expressivas, caso de Abner 
Tofanelli (PDT), 3.467 votos.

Ressaca
Depois que naufragou 

a tentativa de formar uma 
ampla frente com partidos 
de ideologia de esquerda – 
PT, PCdoB e PSOL – na pré-
-campanha, com o objetivo 
de ganhar musculatura para 
disputar as eleições muni-
cipais, Marco Rillo (PSOL) 
disse que no dia 16 de no-
vembro todos iriam chorar 
de ressaca. O vereador foi 
um vidente porque o resul-
tado mostrou que a divisão 
da esquerda não foi salutar 
para nenhum dos candida-
tos: Celi Regina (PT), Carlos 
Alexandre (PCdoB) e para o 
próprio Rillo. Juntos, os três 
obtiveram 12.396 votos.

Bem-sucedido
O deputado Itamar Franco 

(MDB) foi à Prefeitura para 
cumprimentar o companheiro 
de partido Edinho Araújo pela 
vitória no último domingo, 
quando se reelegeu no pri-
meiro turno. Itamar disse 
que, além dos méritos pró-
prios que fazem de Edinho 
um político bem-sucedido, 
a vitória dele também mos-
trou a força do MDB e dos 
partidos aliados. “O êxito nas 
urnas é ainda o resultado da 
sua excelente administra-
ção”, pontuou. Na Câmara, 
Itamar cumprimentou os 
vereadores Jean Charles 
e Cláudia Giuli, ambos do 
MDB, pela reeleição.

Nanico  
O presidente do Patrio-

ta, Ulisses Ramalho, disse 
que a previsão era eleger 
dois vereadores ou até três. 
Segundo ele, abstenção ele-
vada, 31,33%, votos nulos, 
6,72%, e brancos, 4,23%, 
podem ter atrapalhado a 
previsão. Ramalho frisa, po-
rém, que o partido cresceu, 
já que nas eleições de 2016, 
só elegeu um. Disse que a 
sigla cresceu porque reele-
geu Pedro Roberto Gomes 
e elegeu o Bruno Marino. 
“Todo mundo fala que o 
partido é nanico, somos sor-
tudos, porque o anão está 
crescendo em todo o País: 
acertamos na mosca”, diz.

Libera
A direção estadual do PSL 

liberou R$ 100 mil para a 
campanha de Marco Casale. 
O recurso do fundo eleitoral 
demorou para ser liberado. 
É o que está inserido na 
prestação de contas do can-
didato ao TSE, derrotado nas 
eleições para prefeito. Como 
diz o ditado popular: antes 
tarde do que nunca! Até, 
então, só havia um depósito 
de R$ 4 mil feito pelo en-
tão candidato. De qualquer 
forma, Casale fez uma cam-
panha robusta na TV, mas 
cheia de denuncismo sem 
consistência. Ficou com o 
troféu de terceiro lugar, com 
9.894 votos.

Cinco estreantes e 
ex-vereador são a 

“renovação” da Câmara
Cinco estreantes, entre eles 

o mais votado desta eleição, 
farão parte da Câmara de Rio 
Preto a partir de 1º de janeiro 
de 2021 e um ex-vereador 
também volta para o poder 
legislativo local.

O novato que alcançou a 
maior votação nominal das 
eleições proporcionais deste 
ano foi jornalista Robson Ricci 
(Republicanos), que teve 6.947 
votos.

O Psol elegeu pela primeira 
vez um vereador, que leva de 
volta a Câmara João Paulo Rillo, 
ele foi vereador entre os anos 
2005 a 2008 e teve 4.272 
votos.

O PSDB, Patriota, PSD e 
Progressistas trazem um novato 
cada para a próxima legislatu-
ra sendo eles: Bruno Moura 
(3.482 votos), Bruno Marinho 
das Bombas (2.712 votos), 
Cabo Júlio Donizete (2.535 vo-
tos) e Odélio Chaves (2.269 vo-
tos). O DHoje ouviu os novatos.

Robson Ricci do Republica-
nos salientou que a campanha 
foi totalmente simples, foi para 
ruas – fez panfletagem nos 
semáforos, e essa simplici-
dade será o foco do mandato 
– onde um dos objetivos é ter 
o gabinete itinerante. “Não me 
envaidece ser o mais votado 
(6.974 votos), mas o que me 
deixa neste exato momento feliz 
é por ter assumido a responsa-
bilidade de mais de meio milhão 
de habitantes. Eu não tenho 
interesse em apenas de receber 
o titulo de vereador, eu tenho 
o interesse de representar o 
povo em sua maioria”, finalizou 
Robson Ricci.

João Paulo Rillo do Psol, dis-
se que foi uma campanha dife-
renciada com uma adversidade 
imposta sem a possibilidade do 
corpo-a-corpo e de comícios, 
sem reunião sem plenárias 
foi muito difícil para aqueles 
que como ele são do campo 

progressista e popular, além da 
esquerda e centro-esquerda es-
tar divida na cidade. Esse novo 
mandato é uma oportunidade 
de reconstrução de projeto 
popular para a cidade. “Esse 
mandato não é só meu, ele 
pertence a todos aqueles que 
defendem a democracia. Será 
um instrumento de debate per-
manente, de aproximação das 
pessoas da política e poder real 
da cidade”, finalizou João Paulo.

Bruno Moura do PSDB afir-
mou que essa campanha ficará 
marcada na história de sua vida 
e confessou que sua verdadeira 
motivação foi o incentivo que 
recebeu de moradores do bair-
ro onde mora e tem o projeto 
“Maquinha do Futuro” no São 
Deocleciano. Ele salienta que 
agora que foi eleito tem como 
bandeira ajudar não somente 
a sua comunidade, mas sim 
todos que precisem de ajuda 
para desenvolver trabalhos 
direcionados a crianças e as 
suas famílias. “Vou honrar todos 
que confiaram em mim com seu 
VOTO de esperança. De onde 
eu vim, confiança e dívida têm 
que ser paga”, finalizou Moura.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

OLIMPIA

Pandemia mudará forma de  
governar, diz o reeleito Cunha

O atual prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunha (PSD), foi 
reeleito para o cargo ao rece-
ber 16.460 votos no último 
domingo (15), o equivalente 
a 59,33% dos votos válidos. 
O médico Fábio Martinez foi 
eleito também como vice. Nas 
eleições deste ano, Fernando 
superou Flávio Olmos (PP) que 
teve 34,10% dos votos, Gusta-
vo Pimenta (PSDB) com 5,39% 
dos votos e Willian Zanolli (PT) 
com 1,17%.

Fernando Augusto Cunha 
tem 64 anos e é formado em 
engenharia civil. Ele já atuou 
como Secretários de Transpor-
tes Metropolitanos do Estado 
de São Paulo e exerceu o man-
dato de Deputado Estadual 
(1995-1999). Desde 2016 
ocupava o cargo de prefeito 
de Olímpia.

Reeleito, Fernando acredita 
que o período pós pandemia 
trará um grande desafio para 
todos os prefeitos. “Neste meu 
primeiro mandato eu acredito 

que consegui equacionar os 
principais problemas da cidade, 
o que facilida a administração 
nestes próximos quatro anos. 
No entanto, eu acredito que o 
país deva entrar em uma ressa-
ca econômica após a pandemia 
e com o isso os poderes estadu-
ais e federais terão dificuldade 
de socorrer os pequenos muni-
cípios. Os prefeitos terão que 
ser mais criativos para conse-
guir solucionar os problemas”, 
comentou.

O prefeito ainda falou sobre 
os planos para a cidade nos 
próximos quatro anos. “Eu con-
versei com a população durante 
a campanha e a maioria das 
reivindicações eram pequenas 
e totalmente cabíveis, como 
a manutenção de uma praça 
ou um poste que estava com a 
luz queimada. Esperamos que 
ocorra a concessão das rodovias 
estaduais, onde terão as dupli-
cações e facilitarão o acesso 
dos turistas ao município. Tere-
mos também a inauguração de 
dois resorts, que farão um salto 
na oferta hoteleira, gerando 

Vinicius LIMA

PERÍMETRO URBANO

LEGISLATIVO

Bruno Marinho das Bombas, 
do Patriota, com 30 anos, afir-
mou estar feliz pelo resultado 
das urnas e tem plena consci-
ência da responsabilidade que 
tem agora – “Sou o vereador 
mais novo da futura legislatura, 
mas me considero capacitado 
e experiente para poder exer-
cer um bom mandato em prol 
da população e incentivo ao 
esporte”. Ele salienta que sua 
principal bandeira é manter o 
atendimento da população e ser 
presente no dia-a-dia da cidade. 
“Bandeira essa que é carregada 
pela família Marinho há mais 
de 30 anos”, afirmou Marinho.

Cabo Júlio Donizete do PSD, 
salienta que a campanha foi um 
grande aprendizado, pois em 
outras eleições sempre parti-
cipou apoiando alguém, mas 
nesta decidiu sair candidato e 
que tudo foi uma experiência 
linda. Ele acredita que todos 
que foram eleitos vão dar o 
seu melhor. A sua bandeira de 
trabalho será focada na área 
social, segurança e saúde, não 
deixando de lado a educação 
que é fundamental. “Aqueles 
que depositaram o voto de con-

mais empregos. Pretendo in-
vestir em equipamentos de lazer 
para a população”, afirmou.

Principal atividade econômi-
ca da cidade, o turismo foi um 
dos setores mais afetado pela 
pandemia. No início de outu-
bro, a cidade chegou a ir para 
a fase laranja novamente, mas 
o prefeito decidiu não alterar 
as regras de isolamento. “O 
modelo pelo Estado não reflete 
os indicadores dos municípios. 

fiança não vão se arrepender 
jamais”, finalizou o Cabo Júlio 
Donizete.

Odélio Chaves do Progressis-
tas, afirma que sua campanha 
foi baseada e focada em pre-
missas cristãs e na valorização 
da família e que recebeu o apoio 
e voto de pessoas que se iden-
tificam com essa bandeira mais 
conversadora. Tem como ban-
deiras e propostas incentivo as 
médias e pequenas empresas, 
proteção as mulheres e crianças 
que sobre violência doméstica e 
estimo a educação do jovens.

Além dos novos foram ree-
leitos 11 vereadores da atual 
legislatura: Karina Caroline do 
Republicanos (4.655 votos), 
Fábio Marcondes do PL (4.604 
votos), Paulo Pauléra do Progres-
sistas (4.279 votos), Celso Luiz 
Peixão do MDB (4.252 votos), 
Renato Pupo do PSDB (4.024 
votos), Pedro Roberto Gomes 
do Patriota (3.594 votos), Jorge 
Menezes do PSD (3.164 votos), 
Coronel Jean Charles do MDB 
(2.954 votos), Cláudia De Giuli 
do MDB (2.992 votos), Junior do 
DEM (2.764 votos) e Anderson 
Branco do PL (2.494 votos).

Divulgação

Em Olímpia tínhamos condições 
de avançar até para a fase 
verde. Por isso fizemos uma 
abordagem administrativa, onde 
o Estado entendeu o nosso lado 
e nos autorizou a permane-
cemos com as regras da fase 
amarela. Gostaria a resiliência 
dos nossos empreendimentos 
turísticos, que são responsáveis 
por 55% da nossa economia, e 
que conseguiram se recuperar 
rapidamente”, comentou.

Divulgação

Câmara aprova mais áreas para novos empreendimentos

Os vereadores aprovaram 
na sessão dessa terça-feira 
(17) a legalidade dos três 
Projetos de Lei Complementar 
do Executivo que incluem no 
perímetro urbano de Rio Preto 
áreas que somadas equivalem 
a 98 campos de futebol, um 

total de 106,4919 hectares 
(ou 1.064.919 m²). Todos 
os projetos tiveram 16 votos 
favoráveis e apenas um voto 
contrário do vereador Marco 
Rillo (Psol).

Os projetos envolvem áreas 
que devem receber empreen-
dimentos urbanos, como a 
construção de loteamentos 

residenciais e comerciais, nos 
próximos anos, após aprova-
ção e integração dos terrenos 
na zona urbana do município. 
A estimativa é de 2.387 lotes 
residenciais e mais 68 co-
merciais.

Os proprietários destas 
seis áreas, em contrapartida à 
inclusão das mesmas ao perí-

metro urbano, deverão pagar, 
junto ao Fundo de Desenvolvi-
mento Sustentável, a impor-
tância de R$ 4.822.692,00, 
valores que poderão ser utili-
zados para propiciar a realiza-
ção de obras que beneficiem 
a população. O mérito dos 
projetos pode ser votado na 
próxima sessão.

Sérgio SAMPAIO

Fernando Cunha, prefeito reeleito de Olímpia
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Rapaz engasga ao tomar 
medicamento e morre

Um homem de 25 anos 
morreu no Hospital de Base 
de Rio Preto, na madruga-
da deste terça-feira (17). 
Segundo o boletim de ocor-
rência, ele foi levado ao 
hospital após engasgar em 
casa, no bairro São Fran-
cisco, enquanto tomava um 
medicamento, Lucas Vieira 
Reis era paraplégico e tinha 
dependência parcial para 
atividades básicas. 

Ele chegou a ser socorrido 
por familiares, que o levaram 
para a UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) Tangará e, 
depois, foi transferido para o 
hospital. De acordo com as 
informações do HB prestadas 

à Polícia Civil, ao se engasgar, 
o jovem teve insuficiência 
respiratória e evoluiu para 
perda de consciência. No 
hospital, foi constatada morte 
encefálica. O corpo de Lucas 
foi sepultado às 17 horas 
ontem, no cemitério São João 
Batista.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Rapaz chegou
a ser levado ao HB, 
mas não resistiu 
e morreu

Arquivo DHOJE

25 ANOS DELIVERY

A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu um motoboy de 
23 anos que levava maconha 
dentro de uma caixa térmica 
utilizada para fazer entregas. 
O flagrante aconteceu em 
um posto de combustível, no 
bairro Eldorado, em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os policiais faziam 
patrulhamento de rotina pela 
rua Aparecida do Taboado 
quando viram a moto, que 
logo em seguida adentrou o 
pátio de um posto de com-
bustível.

Ao realizarem a revista, 
foram localizados R$ 50 no 
bolso de sua calça e na caixa 
térmica que ele levava nas 
costas foi encontrada um 
tijolo de maconha. O jovem 
confessou aos policiais que 
a droga era para ser vendida 
e contou que dentro da gela-
deira de sua casa havia mais 
maconha. No local indicado, 
foram apreendidas um table-
te, duas porções menores e 
outra porção esfarelada da 
mesma droga.

O entorpecente e a moto 
foram levados à Central de 
Flagrantes e o veículo foi re-
colhido ao pátio de Cedral. O 
motoboy permaneceu preso à 
disposição da Justiça.

Motoboy leva 
maconha em 

caixa de entregas
Tatiana PIRES

GOLPE

Uma vendedora de 46 
anos caiu no golpe da OLX 
ao se interessar em comprar 
uma moto. A vítima procurou 
a Polícia Civil para registrar 
o estelionato nesta segun-
da-feira (16).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a mulher viu 
um anúncio de uma mo-
tocicleta no  pelo valor de 
R$ 4.800. Ela fez contato 
por telefone com o suposto 
vendedor que contou que o 
veículo pertencia a uma mu-
lher e ele estava ajudando-a 
a vender. O golpista indicou 
o local onde a moto poderia 
ser vista e orientou que a ví-
tima não conversasse sobre 
valores com a proprietária.

Acompanhada do ma-
rido, a vendedora foi até 
a casa para darem uma 
olhada no veículo. Então, 
decidiram fechar negócio. 
O vendedor ainda teria dado 
um desconto de R$ 300, 
sendo o valor final de R$ 
4.500.

A vítima pediu para a 
irmã fazer a transferência 
bancária no valor de R$ 
2.250 e avisou o suposto 
vendedor, momento em que 
ele disse que era preciso 
pagar o restante, o que 
foi feito através de outra 
transferência bancária, no 
mesmo valor.

Após os dois pagamen-
tos, a vítima e a verdadeira 
dona da moto foram até 
um cartório para fazerem 
a transferência do veículo. 
Como o dinheiro não tinha 
caído na conta, a proprie-
tária não entregou a moto 
e não fez a transferência. 
Só neste momento, as duas 
falaram de valores, a vítima 
descobriu que o valor pedi-
do pelo veículo era de R$ 
5.900, descobrindo ter sido 
vítima de um golpe.

Registrado como estelio-
nato será investigado pela 
Polícia Civil e a vítima foi 
orientada quando ao prazo 
para fazer a representação 
criminal. Ela manifestou 
interesse em representar 
contra o golpista assim que 
ele for identificado.

Mais uma vítima 
vai comprar moto 
anunciada em site 

e cai em golpe
Tatiana PIRES

BAEP CARRO RECUPERADO

Comerciante assaltado 
perde R$ 5 mil

Um comerciante de 49 
anos foi assaltado enquanto 
estacionava o carro na avenida 
Paulo de Oliveira e Silva, no 
bairro Jardim São Marcos, em 
Rio Preto. O crime aconteceu 
na manhã desta segunda-feira 
(16) e a vítima foi até a Cen-
tral de Flagrantes registrar a 
ocorrência.

De acordo com o relato do 
comerciante à polícia, o ban-
dido armado se aproximou e 
anunciou o assalto, obrigando 
a vítima a sair do veículo, um 
Ford EcoSport. O bandido fu-
giu e dentro do carro estava a 
carteira da vítima, com alguns 
documentos pessoais e car-
tões, além de talão de cheque e 
uma pasta comercial, contendo 
R$5 mil e vários cheques de 
clientes. A vítima não foi ferida.

A Polícia Militar foi acionada 
e, horas depois, localizou o 
veículo próximo a um hiper-
mercado que fica às margens 
da rodovia Washington Luís 
(SP-310). No final do dia, por 
volta das 18h30, um funcioná-
rio público encontrou a pasta 
roubada no bairro Laureano 
Tebar e acionou a PM. Folhas 
de cheque e documentos foram 
devolvidos ao comerciante.

Um vizinho contou ter visto o 
criminoso chegando na garupa 
de uma moto antes de anunciar 
o assalto. O local possui câme-
ras de segurança que podem 
auxiliar na investigação. A vítima 
descreveu as características do 
criminoso como sendo um ho-
mem pardo, magro, que usava 
capacete e calça jeans.

Registrado como roubo, o 
caso será encaminhado para o 
Distrito Policial.

Tatiana PIRES

PRF
Operação da PRF apreende 114 

toneladas de areia extraída 
ilegalmente do Rio Grande

Na manhã desta terça-feira 
(17), uma operação da Policia 
Rodoviaria Federal (PRF) na BR-
153, em Rio Preto, resultou na 
apreensão de 114 toneladas 
de areia do leito do Rio Grande, 
sem a devida documentação 
ambiental.

A operação foi realizada 
pela PRF na Base Operacional 
de Rio Preto, no Km 69 da BR- 
153, com o apoio do IBAMA, 
tendo como foco a fiscalização 
do transporte da areia extraída 
ilegalmente.

A PRF flagrou dois cami-
nhões e três carretas trans-
portando areia e asfalto com 
excesso de peso.  Segundo 
informações da PRF ao todo 
foram constatados 53 tonela-
das e meia de excesso de peso.

Um condutor e um gerente 
foram presos e encaminhados 
para a Polícia Federal de Rio 
Preto, pelos crimes de Usurpa-
ção de Bem da União, além de 
crime ambiental por lavra ilegal 
de areia.

As multas por excesso de 
peso totalizam aproximadamen-
te R$15 mil reais.

Janaína PEREIRA

HATUE SATAKE DE SOUZA, 
natural de Coroados/SP, faleceu 
aos 83 anos de idade. Era  viúvo da 
Sra. Jurandi Constantino de Souza 
e deixa os filhos Wagner Agner 
Satake, Jane Satake, Janete Satake, 
Willian Satake. Foi sepultado no 
dia 17/11/2020, às 14:00, saindo 
seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim 
da Paz.

DURVALINO DAVID, natural de 
Guapiaçu/SP, faleceu aos 78 anos 
de idade. Era casado com a Sra. 
Florentina Angelini David e deixa 

  FALECIMENTOS
os fi lhos Luci, Lucelia, Lucineia e 
Paulo César. Foi sepultado no dia 
17/11/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório do Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim 
da Paz.

SILVIA FERNANDES DE BARROS, 
natural de Guapiaçu/SP, faleceu aos 
84 anos de idade. Era casada com 
o Sr. Nelcides de Souza e deixa os 
fi lhos Reginaldo, Irineu e Sirlei. Foi 
sepultado no dia 18/11/2020, às 
13:00, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemité-
rio São João Batista.

Droga com adesivos da 
série “Breaking Bad”

Policiais do Baep (Baep 
(Batalhão de Ações Es-
peciais de Polícia), com 
o apoio do canil da PM, 
apreenderam 75 quilos de 
maconha, em Votuporanga, 
na manhã esta terça-feira 
(17). A droga que estava 
acondicionada em três pa-
cotes com imagem do per-
sonagem Walter White, que 
na série de TV “Breaking 
Bad” é um químico que ga-
nha notoriedade no mundo 
das drogas por produzir uma 
metanfetamina tão pura 
que a cor é azul.

Durante patrulhamento, 
a PM sinalizou para que 
um motociclista parasse, 
no entanto, o suspeito 
acelerou e fugiu, mas foi 
detido na entrada de uma 
chácara.

Durante a abordagem, 

os policiais visualizaram pelo 
menos três pessoas, portan-
do lanternas, no meio de 
uma plantação. Os policiais 
conseguiram prender um 
homem, os outros fugiram. 
Eles estavam desenterrando 

a droga.
Os dois homens foram 

presos em flagrante por tráfi-
co de drogas e, assim como 
os pacotes de maconha, foi 
encaminhada à Central de 
Flagrantes da cidade.

Tatiana PIRES Divulgação

Pacotes com imagem do personagem Walter White, que 
na série de TV “Breaking Bad”

FURTO EM CASA

Engenheiro persegue ladrão e 
aciona PM para prisão

Um homem de 42 anos em 
situação de rua foi preso na 
tarde desta segunda-feira (15), 
após tentar furtar uma moto 
dentro de uma residência, no 
bairro Maceno, em Rio Preto. 
Um engenheiro civil de 52 anos 
perseguiu o ladrão e acionou a 
Polícia Militar.

Segundo informações do 

boletim de ocorrência, a filha 
do engenheiro percebeu a 
presença do homem no imóvel 
e ligou para o pai. Ao chegar 
na residência, o engenheiro, 
acionou o portão eletrônico, 
momento em que o suspeito 
fugiu correndo.

A vítima o acompanhou e 
informou as características fí-
sicas dele à PM. O suspeito foi 
localizado na rua Bernardino de 

Tatiana PIRES Campos. Aos policiais do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia), o homem confessou 
que tentara furtar a moto.

Para entrar na casa, o mo-
rador de rua danificou a cerca 
elétrica. Foram apreendidos 
uma chave de fenda e um ali-
cate, usados no crime.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes, ele permaneceu 
preso à disposição da Justiça.

PARA OS FILHOS

Desemprego flagrado furtando 
telha para comprar leite fica preso

Desempregado, um ho-
mem de 43 anos foi preso 
em flagrante tentando fur-
tar telhas de zinco de uma 
empresa na Vila Toninho, 
em Rio Preto, na tarde de 
segunda-feira (16). Ele ad-
mitiu que estava retirando 
algumas telhas que seriam 
vendidas e o dinheiro seria 
usado para comprar leite 
para seus filhos.

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, o 
administrador da imobiliária 
ouviu um barulho no telha-
do e ao ir até os fundos do 
galpão para verificar o que 
estava acontecendo, viu o 

homem descendo do telha-
do, sem nada nas mãos. A 
testemunha conseguiu deter 
o homem, que não resistiu.

A Polícia Militar foi acio-
nada e ele confessou que 
estava retirando algumas 
telhas de zinco e justificou 
que as venderia para com-
prar leite para os filhos.

No quintal, já haviam 
duas telhas de zinco, com 
sete metros cada uma, 
que o homem tinha sepa-
rado para levar. Conduzido 
à Central de Flagrantes, o 
suspeito permaneceu preso 
e seria transferido para a 
carceragem da Deic (Divisão 
Especializada de Investiga-
ções Criminais).

Tatiana PIRESArquivo DHOJE



Os sentimentos são plenamente capazes de im-
pactar a saúde e o equilíbrio cardiovascular. Basta 
uma desilusão amorosa ou vivenciar uma traição para 
que sintomas cardíacos apareçam, muitas vezes exi-
gindo internação e investigação por meio de exames 
específicos.

Dizer que nós, seres humanos, estamos devida-
mente preparados para enfrentar um problema de 
relacionamento amoroso ou uma instabilidade na 
vida conjugal, não é verdade. As pessoas se envol-
vem num contexto amoroso, vislumbrando a perfeita 
harmonia entre duas pessoas, com muita tolerância, 
compreensão e desprovimento. No entanto, na prá-
tica, sabemos que isto não ocorre e, nos dias atuais, 
por razões comportamentais, sociais e até legais, 
corromper valores morais e cair na tentação da traição 
tornou-se algo fácil, simples e corriqueiro.

Embora pareça excessivamente filosófico, o cora-
ção humano ‘’sofre’’ bioquímica e metabolicamente 
diante de um quadro emocional de labilidade na vida 
amorosa.

Da mesma forma que existem substâncias pro-
motoras do bem-estar, há aquelas que são liberadas 
na circulação sanguínea em situações de tensão, 
desespero e profunda tristeza. E são justamente es-
tas substâncias que desencadeiam diversos efeitos 
deletérios em nosso coração, como crise hipertensiva, 
arritmias e dor no peito. Alguns autores japoneses 
descreveram uma entidade clínica denominada de 
síndrome de Takotsubo, também conhecida como 
síndrome do coração partido, na qual os sintomas 
citados aparecem em relevante magnitude, após 
situações de estresse emocional.

Diante da ocorrência destes sintomas, as pessoas 
procuram os serviços de emergência, sendo neces-
sária a realização de exames para descartar doenças 
mais graves como é o caso do infarto do miocárdio. 
Mesmo não se confirmando o infarto, são necessá-
rias várias horas ou até dias de internação, muitas 
horas de apreensão por parte da família e utilização 
de grande quantidade de medicamentos.

Não se deve subestimar os sintomas provenientes 
de uma desilusão amorosa, pois os mesmos são 
capazes de alterar nosso equilíbrio cardiovascular e 
aumentar o risco de eventos mais preocupantes como 
uma crise hipertensiva e um infarto do coração. Na 
vigência destes sintomas, é primordial procurar um 
cardiologista e realizar exames específicos. 

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

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologis-
ta com especialização em Cirurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia e Longevidade e coor-
denador da Faculdade de Medicina da Unilago 
– www.drgabrielcardio.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

O amor e o coração
Divulgação

DESTAQUE

Uma aluna do 5º ano 
de medicina da Famerp foi 
premiada na categoria de 
Jovem Pesquisador no 38º 
Congresso Brasileiro de Epi-
lepsia. A estudante Bianca 
dos Santos Bertholini apre-
sentou o trabalho “Primeira 
crise epiléptica: estudo dos 
principais fatos relacionados 
à recorrência de crise em um 
hospital terciário”.

A categoria de Jovem 
Empreendedor reconhece 
o melhor trabalho científi-
co clínico ou experimental 
apresentado no evento e que 
tenha como primeiro autor 
um pesquisador com menos 
de 35 anos de idade.

O estudo foi desenvol-
vido no Centro de Cirurgia 
de Epilepsia do Hospital de 
Base, como parte da área de 
atuação em neurofisiologia 
clínica, sob a supervisão 
da professora Lucia Helena 
Neves Marques.

A probabilidade geral de 
um indivíduo ser afetado 
pela epilepsia ao longo da 
vida é de cerca de 3%, e 
nos casos de crise existe 
o seguinte questionamento 
médico: quando de fato 
iniciar medicações contra 
crises convulsivas em pa-
cientes que tiveram apenas 
uma crise convulsiva?

O trabalho identificou a 

Aluna da Famerp recebe prêmio 
nacional de Jovem Pesquisador

possibilidade de intervenção 
com medicações anticrise na 
primeira crise epiléptica não 
provocada do paciente, evi-
tando assim sua recorrência.

“Como resultado, foi 
constatado que deve-se 
pensar em intervir com me-
dicações anticrise na pri-
meira crise não provocada 
nos pacientes adultos que 
apresentam isoladamente 

ou em associação: distúrbio 
epileptiforme focal ao eletro-
encefalograma, antecedente 
psiquiátrico relacionado ao 
abuso de substâncias psico-
ativas e epilepsia com crises 
do tipo focal”, é o que diz o 
resultado do estudo.

“Prêmios como esse não 
só nos enchem de orgulho, 
como mostram o compro-
metimento de toda a nossa 

equipe de professores e dos 
nossos alunos. Nós traba-
lhamos e temos conseguido 
oferecer o que há de mais 
moderno e eficiente em en-
sino na área de saúde. Na 
outra ponta, nossos alunos 
mostram que são dedicados 
e estão aproveitando bem 
nossa estrutura”, afirmou 
Dulcimar Donizeti de Souza, 
diretor geral da Famerp.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A estudante Bianca 
dos Santos 
Bertholini teve 
trabalho premiado
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MAYBE DESSA VEZ

Espetáculo será apresentado em mostra nacional

Divulgação

Saúde confirma mais 
90 casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 90 
casos de Covid-19 nesta ter-
ça-feira (17), sendo 83 por 
exame PCR (infecção recente) 
e sete por teste sorológico 
(infecção antiga). No total são 
27.665 casos, sendo 2.736 
em profissionais da saúde.

O município ainda contabi-
lizou mais três mortes pela do-
ença, chegando a 762 óbitos 
desde o início da pandemia. A 
taxa de mortalidade é de 2,7%. 
Rio Preto também conta com 

26.324 pacientes curados da 
doença, o equivalente 95,1% 
dos casos.

São 220 internações por 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo que 87 
estão na UTI e 133 na en-
fermaria. O coeficiente de 
incidência subiu para 6.003 
casos a cada 100 mil habi-
tantes. Em Rio Preto já foram 
notificados 110.284 pacientes 
em estado gripal e 98.028 
testes realizados. Vale ressaltar 
que a testagem realizada no 
inquérito sorológico é contada 
separadamente.

Vinicius LIMA

Prefeitura alerta para fake 
news sobre Auxílio Natalino

A Prefeitura de Olímpia 
divulgou nesta terça-feira (17) 
um alerta para todos os mo-
radores sobre uma fake news 
que tem circulado nos grupos 
de Whatsapp e outras redes 
sociais sobre um cadastro 
para o recebimento de um 
suposto “Auxílio Natalino”.

A Administração informou 
que o cadastro é falso e que 
a Prefeitura não oferece ne-
nhum benefício deste tipo, 

inclusive a mesma situação 
tem sido relatada por prefei-
turas de outras cidades.

O município solicita à po-
pulação que não clique nos 
links enviados e nem pre-
encham nenhum formulário, 
uma vez que os dados podem 
ser utilizados para aplicação 
de golpes. Em caso de dú-
vidas sobre cadastros para 
auxílios, o morador deve pro-
curar as unidades do CRAS 
ou a secretaria de Assistência 
Social.

Vinicius LIMA

Grupo de Rio Preto 
apresenta peça de teatro 

em Mostra Nacional

O espetáculo “Maybe Des-
sa Vez”, do Grupo de Apoio à 
Loucura (G.A.L.), de Rio Preto, 
é um dos selecionados para 
a Mostra Nacional do Festival 
Santista de Teatro, mais an-
tigo festival de artes cênicas 
do país em atividade. A 62ª 
edição festival será online, 
por conta da pandemia da 
Covid-19, entre os dias 1 e 6 
de dezembro, com exibições 
online através da plataforma 
’Cultura Santos’ no YouTube, 
gratuitamente. 

Criado em 1958, é o mais 
antigo festival de artes cêni-
cas em atividade do Brasil, 
reconhecido pelo Governo Fe-
deral com a Ordem do Mérito 

Cultural. Em 2020, o festival 
recebeu o título de Patrimônio 
Imaterial Cultural da Cidade 
de Santos, concedido pela 
Câmara Municipal de Santos, 
CONDEPASA – Conselho de 
Defesa do Patrimônio His-
tórico Cultural de Santos e 
Prefeitura Municipal.

O tema dessa edição é 
“Brasil Imaterial – Presente, 
Passado e Futuro” e pautou o 
processo de curadoria coletiva 
na seleção das seis obras que 
compõem a Mostra Regional, 
com vídeos experimentais de 
pelo menos 5 minutos de du-
ração. Já as mostras Estadual 
e Nacional reúnem outras seis 
montagens, com proposta 
livre e tempo entre 5 e 10 
minutos, também em vídeo.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Divulgação
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A PÁRTIR DAS 15H

Rio Preto volta enfrentar o Marília 
hoje pela Copa Paulista em casa

O Rio Preto volta a jogar 
contra o Marília nesta quarta-
-feira (18), às 15h, pela Copa 
Paulista, dessa vez no estádio 
Anísio Haddad. No último 
confronto entre as equipes, 
no sábado (14), o MAC levou 
a melhor e venceu por quatro 
a três.

Para o treinador João San-
tos, o Jacaré não merecia a 
derrota nesta partida. “A mu-
dança de postura que tivemos 
no segundo tempo deu efeito 
e acredito que merecíamos 
até a vitória. Infelizmente 
ainda pecamos por ser uma 
equipe muito jovem e comete-
mos muito erros defensivos”, 
comentou. Em três jogos n 
competição, o Rio Preto levou 
13 gols.

O técnico também afirmou 
que a partida em Marília deixou 
lições para esse confronto. “É 
um time experiente, que roda 
muito a bola. A principal lição 

que tiramos do último jogo é a 
de que temos que neutralizar 
eles nas oportunidades que 
surgirem em contra-ataques”, 
afirmou.

Apesar das derrotas, o 
atacante Thiaguinho, 20 anos, 
vem tendo um bom desempe-
nho na competição. Formado 
nas categorias de base do 
esmeraldino, o jogador mar-
cou um gol de falta contra o 
Botafogo e também deixou 
sua marca contra o Marília. 
“Fico feliz pelo bom momento 
e de conseguir colocar em 
prática toda a experiência que 
adquiri na série A3 nessa Copa 
Paulista. Infelizmente não 
conseguimos vencer o último 
jogo, mas vamos trabalhar fir-
me para conseguir o resultado 
neste próximo”, comentou o 
atacante.

A equipe não deverá sofrer 
mudanças para este confronto. 
No mesmo horário, o Novo-
rizontino encara o Botafogo, 
jogo válido também pelo grupo 
1.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Muller Merlotto SILVA

Time do Rio Preto 
deve ter mudanças 
parta enfrentar o 
Marília hoje

RIO PRETO X MARÍLIA

COPA PAULISTA

DIA: 18/11
HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO ANÍ-
SIO HADDAD – SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

TRANSMISSÃO: 
MYCUJOO

Ficha técnica

TUDO OU NADA APÓS FOLGA

América joga precisando vencer e 
por combinação de resultados

O América visita o Bandei-
rante nesta quarta-feira (18), 
às 15h, precisando da vitória 
para conseguir a classificação 
para a próxima fase do Campe-
onato Paulista (Bezinha). Além 
da vitória contra o líder invicto, 
o Rubro precisa que Andradina 
não vença o Tanabi, em partida 
realizada no mesmo horário.

Para quebrar o jejum de 
ainda não ter pontuado fora de 
casa, o América aposta na boa 
fase do centroavante Otacildo, 
que marcou três gols no último 
jogo no Teixeirão. O jogador de 
22 anos é natural de Goiânia 
e foi revelado pelo Goiás. Seu 
último clube foi a Portuguesa 
Santista, no qual ainda tem 
contrato, e está no Rubro por 
empréstimo.

“Essa é a partida é essen-

cial para nós. Venho de um 
bom jogo contra o Andradina, 
mas o meu principal objetivo 
é ganhar a próxima partida, 
independente se eu faça gol 

ou não. Sabemos que o Ban-
deirante tem um elenco forte, 
mas nós vamos em busca da 
vitória”, comentou o atacante.

No primeiro turno, o Améri-
ca acabou sendo derrotado por 
três a um jogando em casa. 
“Esperamos repetir o desem-
penho que tivemos naquele 
primeiro tempo. Já apresen-
tamos uma melhora contra o 
Andradina, onde conseguimos 
concluir as várias chances de 
gol que criamos. Será um jogo 
difícil, mas a nossa classifica-
ção não é impossível”, comen-
tou o técnico Antônio Lucas.

Para o duelo, o zagueiro 
João Criciúma será poupado. 
Com isso a equipe deverá ir a 
campo com Matheus; Willian, 
Marcão, Rodrigo e Yago; Ga-
briel Oliveira “Cão Fuliento”, 
Jean Carlos e De Paula; Caio, 
Ronaldo e Otacildo.

Vinicius LIMA

BANDEIRANTE X
AMÉRICA

SEGUNDA DIVISÃO DO 
CAMPEONATO PAULIS-
TA (BEZINHA)

DIA: 18/11
HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO MU-
NICIPAL PEDRO MARIN 
BERBEL – BIRIGUI
TRANSMISSÃO: 
MYCUJOO

Ficha técnica

Além de vencer, Rubro precisa torcer para que Andradina vença o Tanabi

Fran ZANINI

Tanabi pega o Andradina com 
chances de classificação

O Tanabi entra em campo 
nesta quarta-feira (18) ainda 
com chances classificação na 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista (Bezinha). O 
jogo será contra o Andradina, 
às 15h.

O Índio da Noroeste fol-
gou na última rodada. Com 
a goleada do América diante 
do Foguete no sábado (14), 
a equipe permaneceu viva na 
disputa pelo 2° lugar do gru-
po. “Devido a ter a semana 
cheio de trabalho e já conhe-
cermos o Andradina, conse-
guimos priorizar e trabalhar 
focados apenas na equipe 
deles. Será complicado, pois 
um empate pode ser interes-
sante para eles e para nós só 
interessa a vitória”, comentou 
o técnico Ailton Modesto.

Segundo o treinador, o 
ataque foi a prioridade nos 
treinamentos, já que o Ta-
nabi será obrigado a buscar 
o resultado mesmo fora de 

casa. “Trabalhamos nossa 
parte ofensiva, a bola parada 
e também a defesa para não 
sofrer muito. Mas o foco foi 
o ataque, nos preparando 
inclusive para uma situação 
de que teremos que atacar 
muito mais do que fazer um 
jogo de segurança”, explicou.

O único desfalque para 
o confronto é o jogador Ra-
fael Carvalho, que recebeu 
o terceiro cartão amarelo e 
cumpre suspensão. Com oito 
pontos na tabela, o Tanabi 
precisa vencer o Andradina 
e torcer para que o América 
não vença o Bandeirante 
para terminar em segundo. 
Há a possibilidade de se 
classificar como um dos 
melhores terceiros coloca-
dos, mas dependerá de uma 
combinação de resultados 
em outros grupos.

Vinicius LIMA

ANDRADINA X TANABI

ASEGUNDA DIVISÃO 
DO CAMPEONATO 
PAULISTA (BEZINHA)

DIA: 18/11
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO MU-
NICIPAL EVANDRO 
BREMBATTI CALVOSO 
– ANDRADINA

TRANSMISSÃO: 
MYCUJOO

Ficha técnica

Equipe do Tanabi pega o Andradina hoje e pode sair classificado

Renan CONTRERA

DECORAÇÃO
Iguatemi abre temporada de Natal nos shoppings de Rio Preto

Os shoppings de Rio Preto 
já começam a se movimentar 
e iniciam a montagem das 
decorações de Natal, algo que 
atrai todos os anos visitantes 
nos centros de compras. O 
Iguatemi foi o primeiro a apre-
sentar a decoração deste ano, 
aberta nesta segunda-feira 
com árvores gigantes e o tra-
dicional Ursão na entrada do 
shopping. A novidade deste 
ano é que as ações no am-
biente digital ganharão ainda 

mais relevância e estarão 
integradas com as ativações 
que serão encontradas no 
shopping.

O Papai Noel este ano 
estará na casa dele no Polo 
Norte, mas ambiente digital foi 
a maneira que o shopping en-
controu para que as crianças 
pudessem enviar suas carti-
nhas para o bom velhinho. As 
crianças poderão as mensa-
gens serão encaminhadas via 
Direct Message no Instagram 
@iguatemiriopreto. Com foco 
na experiência online, mas 

ainda personalizada, o agra-
decimento aos pequenos virá 
no formato virtual, em vídeo, 
também via Instagram.

A magia também estará 
presente na história envol-
vendo o Papai Noel e outros 
personagens característicos do 
Natal, as crianças poderão se 
envolver com essa aventura. 
QR-Codes espalhados pelo 
empreendimento convidam os 
clientes para que, utilizando 
a câmera do celular, tenham 
acesso a filtros especiais do 
Instagram, promovendo uma 

interação ainda mais especial 
via Realidade Aumentada.

Segundo Alexandre Bianca-
mano, diretor de markting da 
Iguatemi Shoppings Centers, 
esse é um dos períodos mais 
importantes do varejo e os lo-
jistas já estão preparados para 
atender os clientes com todos 
os cuidados que este novo 
momento exige, sem deixar de 
lado a magia e toda a beleza 
que a data traz.

Já o shopping Plaza Avenida 
anunciou que a partir do sába-
do, dia 21, os visitantes terão 

Janaína PEREIRA a oportunidade de conhecer 
a decoração 2020 que tem 
como tema “Natal no Plaza: 
É Momento de Compartilhar”. 
Toda decoração terá como 
foco a ceia de Natal que é um 
momento de união, comparti-
lhamento e simbolismos que 
são o verdadeiro sentido da 
data, ainda mais em um ano 
tão difícil para muitas pessoas 
e para mundo.

A assessoria de imprensa 
do Shopping Cidade Norte  
informou que estácomeçando 
a montagem da decoração de 

Natal do centro de compras e 
será inaugurada dia 23.

O Praça Shopping na área 
central de Rio Preto informou 
por meio de sua assessoria que 
a decoração será inaugurada 
no dia 28, sem dar detalhes 
sobre tema da campanha.

O Riopreto Shopping infor-
mou através de sua assessoria 
de imprensa que já começou 
com a montagem da decora-
ção, mas ela não está pronta 
para inaugurar, que até o final 
da semana terá mais informa-
ções para divulgar.
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EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 – PROCESSO Nº 
7526/2020

Objeto: Contratação de empresa para montagem de carnês 
diversos e montagem das parcelas dos boletos de IPTU 
para 2020, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme 
Termo de Referência, anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 12/11/2020, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: BEATRIZ FLAVIANA DIAS 
LUCIANELI NUNES
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
018/2020 – PROCESSO Nº 7526/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”

São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2020 – João 
Pereira Curado Junior – Presidente.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Novembro/2020 às 10:30h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA 432 LTDA, CNPJ/MF sob nº 21.546.590/0001-22, faz saber que, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento 
Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:Primeiro Leilão: dia 27 de Novembro de 2020 às 10:30 
horas - Segundo Leilão: dia 30 de Novembro de 2020 às 10:30 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: CASA Nº 164, do tipo “E”, localizada na quadra “D”, situada nesta cidade e comarca de São José do 
Rio Preto/SP, com a denominação especial de “GARDEN VILLAGE”, com entrada pela Av. Belvedere, nº 1005, constituída de 
sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, 3 dormitórios sendo um (1) tipo suíte, WC social, circulação, jardim interno e 
recuo frontal destinado ao acesso e estacionamento de 02 automóveis de passeio de médio porte, com uma área privativa 
de construção de 66,9100 m², área comum de construção de 1,0696 m², totalizando a área construída de 67,9796 m², 
sendo que a construção ocupará a área de 66,9100 m² em seu terreno privativo, o qual mede 6,50m de frente para a via 
de acesso 3, 6,50m aos fundos, confrontando com a área verde, 21,00m ao lado direito, de quem se coloca na via de acesso 
3 e olha para o terreno, confrontando com o terreno de uso privativo da casa 163 com a qual é geminada e 21,00m ao lado 
esquerdo confrontando com área verde, encerrando a área superficial de 136,5000 m²(sendo 66,9100 m² de ocupação da 
construção e 69,5900 m² de área de ocupação descoberta destinada a jardim, circulação e recuo frontal destinado ao acesso 
e estacionamento de 02 automóveis de passeio de médio porte), a qual somada a área comum de 185,8851 m² no todo do 
terreno, encerra a área total de terreno no condomínio, com uma fração ideal de 322,3851 m² ou 0,2988%. Matrícula nº 
106.195 no 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 225.000,00 - Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 239.159,87. Caso não haja licitantes ou não seja atingida 
a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de Novembro de 2020, às 10:30 horas, no 
mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos 
de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do 
arrematante. Processo em curso nº 0000854-10.2016.8.26.0559 - 3ª Vara Cível - Foro de São José do Rio Preto. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias.O imóvel objeto do leilão será 
alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e 
posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação 
do imóvel arrematado. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante 
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de 
comissão do leiloeiro, conforme esse edital.A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante 
assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  O arrematante também exime 
a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, 
com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

2º Leilão: dia 30/Novembro/2020 às 10:30h

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DA REGIÃO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
CNPJ 59.847.798/0001-54

 Edital de Convocação de Eleição

Fica aberto a partir de 17 de Novembro de 2020, nos termos 
do Artigo XXXVII, parágrafos 1, 2, 3 do Estatuto Social, o 
processo eleitoral para eleição da Diretoria (Presidente e 
Vice presidente ) do Sindicato dos Odontologistas da Região 
de São José do Rio Preto. As Inscrições de “chapas” para  
presidente e vice presidente poderão ser encaminhadas para 
a diretoria do Sindicato dos Odontologistas da Região de 
São José do Rio Preto de 17 de novembro de 2020 até 01 
de dezembro de 2020, das 08:30h às 17:00h em sua sede 
provisória à rua Bernardino de Campos 4041, Redentora, 
São José do Rio Preto, conforme edital afi xado na sede 
deste em 17 de novembro de 2020, devendo os candidatos 
estarem em dia com suas contribuições sindicais e ter no 
mínimo um ano de fi liação sindical. A Assembleia de Eleição 
será realizada no dia 18 de janeiro de 2021 das 08:00 horas 
às 17:00 horas, em sua sede provisória, à rua Bernardino 
de Campos 4041, Redentora, São José do Rio Perto – São 
Paulo. Terão direito a voto os associados do Sindicato supra 
citado, em pleno gozo de seus direitos e devendo estarem 
quites com a tesouraria da entidade. Em caso de empate en-
tre possíveis candidatos será convocada nova eleição trinta 
dias após o término desta. No dia 02 de dezembro de 2020 
será instalada a Comissão eleitoral que regulará esse pleito 
às 16:30hs.

                         São José do Rio Preto, 17 de novembro de 
2020
José Carlos Afonso Cuginotti
 Presidente

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

1. NATANAEL HENRIQUE DOS SANTOS e JÚLIA 
MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de LAU-
RITA TEIXEIRA DOS SANTOS e ELA fi lha de JULIO CESAR 
DE OLIVEIRA e de MARIA APARECIDA FERREIRA;

2. VANDERLEI ANTONIO DA SILVA e MARLI CA-
MARGO DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de JOAQUIM AN-
TONIO DA SILVA e de MARIA ANGELICA DA SILVA e ELA 
fi lha de NIVALDO CAMARGO DE OLIVEIRA e de LOURDES 
BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA;

3. JUSCELINO ALVES PEREIRA e ANA PAULA DE 
SOUZA NOGUEIRA, sendo ELE fi lho de ANTONIO ALVES 
PEREIRA e de HELENA BERTANHA e ELA fi lha de ADE-
LINO NOGUEIRA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA 
NOGUEIRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/11/2020.

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

TALES CARNEIRO e MARTA VICENTE DA ROCHA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, técnico agrícola, divorciado, nascido 
em APARECIDA D'OESTE, SP, no dia 03 de setembro de 
1966, fi lho de BENEDITO TALES CARNEIRO e de CELINA 
DE SOUZA CARNEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
operadora de loja, divorciada, nascida em Mirassol D'Oeste, 
MT, no dia 12 de outubro de 1974, fi lha de NELSON VICEN-
TE DA ROCHA e de ANTONIA PEREZ DA ROCHA. 

FAGNER DE ALCANTARA SILVA e ADRIANA MARRIÊ 
POLITI. Ele, de nacionalidade brasileira, frentista, solteiro, 
nascido em Mauá, SP, no dia 27 de novembro de 1991, fi lho 
de FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA e de TEREZINHA 
CORDEIRO DE ALCANTARA SILVA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, recepcionista, divorciada, nascida em Santo 
André, SP, no dia 28 de setembro de 1989, fi lha de SERGIO 
PEDROSO POLITI e de LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO. 

NILSON PAULA DA SILVA JÚNIOR e THAÍS MONTEI-
RO QUEIROZ. Ele, de nacionalidade brasileira, estudante, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 
de agosto de 1992, fi lho de NILSON PAULA DA SILVA e de 
EDILSA CESAR DO NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autonoma, solteira, nascida em Cuiabá, MT, no dia 
01 de abril de 1989, fi lha de DORIVAL VILANOVA QUEIROZ 
e de LAUDOMILA MONTEIRO QUEIROZ. 

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



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira 
18 de novembro de 2020

RECONHECIMENTO I 

Pelas obras visíveis de forma significativa, realizadas pelo 
prefeito Edinho Araújo, nas eleições para prefeito de Rio Preto, 
os resultados demonstraram que o eleitor não via motivo para 
mudança.

Arquivo PESSOAL

SEMENZATO NA TELINHA

Estreia dia 20 de novembro no 
Sony Channel, a 5ª. temporada 
de Shark Tank, Brasil, programa 
que mostra ideias mirabolantes 
de aspirantes a empreendedores 
para uma equipe de renomados 
investidores, onde se inclui o 
linense/rio-pretense José Carlos 
Semenzato.

     Nem Rita Missionaria, 
nem a Camila, candidatas 
a vereadoras em nossa 
cidade, acreditaram em suas 
candidaturas. Ambas tiveram 
zero voto. 

     As urnas estiveram 
carrancudas para o viés da 
esquerda nas eleições de Rio 
Preto: Marco Rillo, do Psol, 
teve 4,08% dos votos; Celi 
Regina, do PT,teve 1,76% e 
Carlos Alexandre, do PC do B, 
0,26%.

      Cacaco Cunha e sua 
mulher, Marcela, têm agora 
um novo sócio no bar Frei 
Caneco: o Júnior Conte.

     Além do Natal, os Bassitt 
bros. estão programando 
também uma ceia de réveillon 
em sua estância, only for 
family.

     Muito querido dos rio-
pretenses, ainda não foi 
dessa vez que o empresário 
Eloy Gonçalves se elegeu 
prefeito em Monte 
Aprazível.

     Lurdes Ribeiro, que tem 
muitos parentes em nossa 
cidade, se elegeu mais uma 
vez, vereadora em Paulo de 
Faria.

     Tony Mahfuz que mora 
em Hollywood, um distrito 
de Miami deve retornar a Rio 
Preto em dezembro e ficar por 
aqui o mês de janeiro inteiro. 

    Nasceu quarta-feira, dia 
11, a Liz, primeira filha do 
fotógrafo Ricardo Boni e de 
Fernanda Peixe, que já têm 
dois meninos, o Léo, de 14 
anos e o Lucca de 7.

     Dia 26 de novembro, os 
Estados Unidos - apesar da 
pandemia- comemoram o 
Thanksgiving Day.

     XVIII Concurso Nacional 
de Contos prêmio Jorge 
Andrade Concurso Literário 1º 
d outubro a 30 de novembro 
de 20 concursocontos 
abc2020@gmail.com.

* 

* 

* 

SHOWS AO VIVO

O natal está chegando no 
Riopreto Shopping e para 
acompanhar o clima desta 
época, os músicos Maurício 
Zacar ias e Esdras Nunes 
farão um dueto de piano com 
trombone de vara todas as 
terças e quintas-feiras, das 
16 às 18 horas, na Praça 1 de 
Alimentação. Os shows terão 
um repertório variado que vai 
desde músicas de natal e Jazz, 
a MPB e Bossa Nova. * 

* 

PRESTES A ABRIR

A Amicc i  Gast ronomia, 
de Márcio Vidotti, Mona 
Husseini e Gabi Melo, corre 
contra o tempo porque quer 
inaugurar o Amicci Terrazza 
no Varanda do Golfe, no 
in íc io  de dezembro.  O 
problema são peças que 
eles necessitam de louçaria, 
de inox, prataria e cristais 
que a indústria está tendo 
dificuldade para entregar no 
prazo. 

007 MULHER

Lashana Lynch será a nova 
espiã 007 no próximo filme de 
James Bond, em substituição 
a Daniel Craig. Será a primeira 
mulher e negra. O filme estreia 
em abril de 2021.

ALTAR

De casamento marcado e 
edital de proclama publicado, 
Marco Antonio Gonzales e Maria 
Beatriz Frezarin Martins. Ele é 
filho de Antônio Gonsales e de 
Maria Odair de Moraes. E ela, 
de Nélio Galvão Martins Filho e 
de Carminha Frezarin Martins.

SUCESSO I 

O jornalista Robson Leandro Ricci (Republicanos), da Rede Record, 
candidato a vereador mais votado na cidade, com 6.250 votos, 
tem 37 anos e é natural de Ariranha. Casado, ele é apresentador 
dos quadros “Esporte Record” e “Hora da Venenosa” ao lado de 
Sandro Pires.

BEM ACORDADA
Uma moça foi numa confeitaria recém inaugurada e perguntou 
ao garçom quanto custava o sonho. Quando foi informada que 
custava R$ 15, 00 suplicou-lhe: “Não me deixe dormir, pelo 
amor de Deus!”

O deputado Vaz de Lima nunca imaginou que ao lutar e 
conquistar para Rio Preto, o Hospital da Criança, um dia 
seria contemplado pela sua conquista e trabalho. Ele e a 
mulher, a ex-vice prefeita Ivani Vaz Lima, ganharam uma 
netinha que nasceu prematura, mas graças à competên-
cia equipe do Hospital da Criança –Instituto de Reabilita-
ção Dona Lucy Montoro - a criança, que recebeu o nome 
de Isabela, já está em casa e saudável, para a alegria 

dos pais, o delegado da Polícia Federal, Gustavo Gomes 
e Nathalia Vaz de Lima Gomes. 

ANIVERSÁRIO 

Tânia Maria Lopes Silva está 
conv idando amigos  para 
comemorar seus 60 anos no 
sábado, 28 de novembro. A 
festa será a partir de meio-dia 
no bar-aperitivo do Automóvel 
Clube, com show de Ed Carlos, 
respeitando, é claro, as regras 
do protocolo sanitário.

BABY

A colunista catanduvense 
Denise Cursino é avó. Nasceu 
dia 13 de novembro em Jataí, 
Goiás, o garoto Gabriel Peres 
Braz, filho de Allison Gustavo 
Braz e Vanessa Peres. A avó 
materna chama-se Deuseni 
Peres.

SUCESSO III

O jornalista e blogueiro Tuim Nascimento está feliz da vida. 
Trabalhou intensamente na campanha da prefeita de sua cidade, 
Nova Granada, Tânia Liana Toledo Yugar (PSD) que foi reeleita 
com a maior porcentagem de votos da região, já no primeiro 
turno: 63%.

RECONHECIMENTO IV 

Edinho estava em vantagem porque tinha o que mostrar e 
procurou visibilidade, mostrando o que realizou, estabelecendo 
um tom simpático e cordial, com profunda sinceridade, 
impactando com um discurso que mostrava uma administração 
cuidadosa. Rio Preto o elegeu, com justiça, pela quarta vez. 

RECONHECIMENTO III  

Além, é claro, das vias, seus leitos carroçáveis com asfalto sem 
buracos e o embelezamento de cada cantinho de Rio Preto, como 
os jardins e praças. Sem falar na saúde financeira da cidade, 
apesar da pandemia que derrubou a economia do mundo todo. 
Edinho transformou Rio Preto em todas as áreas, uma referência 
de dinamismo, daí o aumento de sua popularidade. E realizou 
uma campanha sóbria e limpa, sem aplacar tirambaços em 
direção aos adversários - como ele foi vítima- ou se valer de 
ataques para responder a acusações.

CARAVANA DE NATAL III

O mote da campanha deste ano, #JuntosComoNunca, estará 
estampado no topo dos caminhões para impactar as pessoas 
que assistirão do alto. Além disso, 2.000 unidades de tampas 
plásticas de bebidas do portfólio Coca-Cola FEMSA e 2.500 
unidades de garrafas pet compõem a decoração, representando 
o compromisso com a sustentabilidade, um dos pilares da 
companhia.

EM ALTA 

Dentro do PSDB, ganha força o nome do governador do estado do 
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,ou melhor, Eduardo Figueiredo 
Cavalheiro Leite, de 33 anos, natural de Pelotas, como candidato 
a presidente da República em 2022. Segundo analistas políticos, 
o nome do governador paulista João Doria já teve mais prestígio 
entre os tucanos.

PROGRAMÃO II  

Com transmissão ao vivo no 
canal da Orquestra Ouro Preto 
no YouTube, o concerto “Quem 
perguntou por mim: Fernando 
Brant e Milton Nascimento”, 
revive grandes clássicos da 
produção poética do saudoso 
Brant, obras imortalizadas pelas 
vozes de Milton Nascimento, 
Elis Regina e seus parceiros do 
Clube da Esquina. O repertório 
traz canções como “Travessia”, 
“ M i l a g r e  d o s  Pe i x e s ” , 
“Encontros e Despedidas”, 
“Canção da América”, “Maria 
Maria”, entre outras. Sobrinha 
do compositor homenageado, 
a cantora Mariana Brant é a 
“voz” convidada da Orquestra 
Ouro Preto. 

CARAVANA DE NATAL II

Este ano, os caminhões estarão iluminados em Black Light e 
Led, levando ao público de casa projeções em alta resolução. 
Por ser grupo de risco, Mamãe e Papai Noel não acompanham 
as caravanas, mas já gravaram saudações ao público que serão 
projetadas durante o trajeto. Em vídeo, poderemos ver que todo 
mundo pode ser o bom velhinho, com diversos papais - noéis 
completando a magia do Natal.SUCESSO II

Ex- diretor da Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto, André 
Kodjaoglanian licenciou-se do cargo para se candidatar a vice-prefeito 
de Lins, sua terra natal, na chapa do seu colega também delegado, 
João Pandolfi. João e André venceram as eleições domingo, com 
16.143 votos (44,44%). Deste blog, os melhores aplausos.

MEGA DA VIRADA

Desde segunda-feira, dia16, começaram as apostas para a 
Mega da Virada. O prêmio estimado, nesta edição, é de R$ 
300 milhões e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. 
O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não 
houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, 
o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com 
o acerto de 5 números) e assim por diante. Caso apenas um 
ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o 
valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 347 mil em 
rendimentos mensais. 

CARAVANA DE NATAL I

A Coca-Cola FEMSA Brasil, engarrafadora de produtos Coca-Cola, 
vai levar as caravanas iluminadas para as ruas de Rio Preto na 
noite de hoje, 18 de novembro. Em parceria com a Coca-Cola 
Brasil, o ‘Natal Juntos Como Nunca’ será uma celebração de Natal 
totalmente interativa, para que a tradição da data seja mantida 
com toda a segurança que a população precisa. 

QUARTA TEMPORADA 

Os fãs da suntuosa série “The Crown” sobre a família real britânica 
e o fascinante imaginário monárquico do Reino Unido, podem 
se alegrar. A Netflix está lançando a quarta temporada, que fala 
inclusive da chegada de Lady Di na família da rainha Elizabeth 
II. A novela que reuniu mais de 70 milhões de espectadores 
justificando o gasto até agora de US$150 milhões, é um ótimo 
programa para pessoas presas ao lockdown da pandemia do 
Coronavirus.

REFORMA DO 
SECRETARIADO 

Edinho Araújo vai mexer no 
secretariado. Alguns, serão 
subst i tu ídos porque não 
atuaram no cargo, a contento. 
Out ros ,  para que se jam 
ocupados vereadores eleitos e 
abertas vagas para suplentes 
que não foram eleitos, como 
por exemplo Jean Dornellas e 
Diego Mahfouz (MDB) e Zé da 
Academia (DEM). 

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

BELA PERFORMANCE 

Foi sem dúvida, uma grande vitória da Cel. Helena, o sorriso que 
lhe ofereceram as urnas, pelos 55.234 votos como candidata 
a prefeita de Rio Preto, ocupando o segundo lugar no ranking. 
Nos meios políticos, fala-se que esse montante, já poderá 
alavancá-la para uma disputa como deputada estadual dentro de 
2 anos. Elegante, a Cel. Helena apressou-se em cumprimentar 
o prefeito eleito.

MANSÃO À VENDA  

Não é para qualquer um, mas o empresário espanhol Johnny 
Ortiz colocou à venda sua mansão na rua Inglaterra, no Jardim 
Europa, em São Paulo. Ortiz pede R$ 180 milhões pelo imóvel de 
4 mil metros quadrados de terreno. E, acredite, tem interessado: 
João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, dono da Hypera Pharma.A 
transação ainda não foi fechada porque Júnior quer incluir muitos 
imóveis no negócio.

PROGRAMÃO I 

Quem pretende ficar em casa 
na noite deste sábado, dia 21, 
tem um ótimo programa, um 
mergulho na história, na arte 
e na poesia de Minas Gerais. 
Às 20h30, a Orquestra Ouro 
Preto se apresenta diretamente 
da Igreja Nossa Senhora do 
Carmo, um dos cartões postais 
da cidade histórica de Ouro 
Preto, para mostrar a cultura 
mineira para o mundo em um 
concerto especial, no qual a 
música e a poesia de Fernando 
Brant e Milton Nascimento 
se juntarão à arte barroca de 
Aleijadinho e às pinturas do 
Mestre Ataíde.

RECONHECIMENTO II 
Essa preferência de 54,8% dos eleitores-111.525 votos - foi um 
prêmio, um reconhecimento da população. Na edição do dia 11 
de novembro, publiquei aqui uma nota, onde afirmava que, por 
mais que a oposição se manifestasse com críticas infundadas 
e tentasse 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%, à qualidade da saúde, educação e 
segurança.

* 

* 

* 

* 

A-8

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP
EMPENHO 12100/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPA-
MENTOS LABORATORIAIS LTDA
CONTRATO ATA/0328/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regulari-
dade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea ”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO 
PASSA QUATRO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias 
úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada 
sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, 
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Conce-
demos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em queren-
do, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PE 293/2020 – Proc. 12598/2020
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES – ME - CNPJ: 
24.659.141/0001-89
Notifi camos o representante legal da empresa supramen-
cionada, p/ assinatura da Ata, referente ao processo supra-
mencionado, sob pena de decair do direito à contratação 
e ensejar a aplicação das penalidades previstas no edital, 
entre elas multa de 30% sobre o valor da contratação, 
suspensão do direito de licitar e contratar com esta adminis-
tração por até 05 anos. Fica desde já concedido o prazo de 
05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais – 
SMA – Wanderley Ap. Souza
ERRATA
Publicação do dia 11-11-20 ref. DPL/0070/20
Onde se lê: SMCS – Josiane Amoriele
 Leia-se: SMSG – Ulisses Ramalho de Almeida
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Inexigibilidade nº 06/19; Contrato: INL/0004/19
Contratada: Consorcio Riopretrans
Nos termos do art. 57, II e §1° da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 10 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMA – Luis Roberto Thiesi 
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 257/18; Contrato: PRE/0103/18
Contratada:  Staff´s Recursos Humanos LTDA
Nos termos do Interno 521/20/SME  e o disposto do art. 78 
XIV da LF 8666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 90  dias a 
partir de 01/10/2020, o contrato supramencionado em razão 
do Dec. Estadual 64881/20 e o Dec. Municipal 18554/20 e 
18559/20. SME. Sueli P. A. Costa. 
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/19; Contrato: PRE/0217/19
Contratada:  RT – Serviços de Enfermagem Ltda
Nos termos do Interno 521/20/SME  e o disposto do art. 78 
XIV da LF 8666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 90  dias a 
partir de 01/10/2020, o contrato supramencionado em razão 
do Dec. Estadual 64881/20 e o Dec. Municipal 18554/20 e 
18559/20. SME.  
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 398/19; Contrato: PRE/0357/19
Contratada: Guizzo Controle de Vetores e Pragas Eireli
Nos termos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS – Aldenis A. Borim 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020

ATA Nº 0879/20
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na 
REMUME – Valor Unitário – Item 04 – R$0,038 - SMS – Pra-
zo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0880/20
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário – Item 01 – R$96,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0881/20
CONTRATADA: PROTEC EXPORT IND., COM., IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário – Item 02 – R$97,15 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2020
ATA Nº 0882/20
CONTRATADA: SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valor 
Unitário – Item 07 – R$0,0320 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2020
ATA Nº 0883/20
CONTRATADA: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valores 
Unitários – Item 04 – R$0,0340; Item 09 – R$7,8000 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2020
ATA Nº 0884/20
CONTRATADA: RIOMEDICA RIO PRETO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valor 
Unitário – Item 03 – R$0,0670 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2020
ATA Nº 0885/20
CONTRATADA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valores 
Unitários – Item 01 – R$0,0319; Item 02 – R$0,0475; Item 06 
– R$0,0325 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2020
ATA Nº 0886/20
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME.
OBJETO: Fornecimento de alimentos e bebidas – lotes 02 
e 03 - Valores Unitários Lote 02 – Item 01 – R$3,98; Item 
02 – R$0,69; Item 03 – R$39,00; Item 04 – R$3,29 ; Valores 
Unitários Lote 03 - Item 01 – R$0,98; Item 02 – R$9,95, Item 
03 – R$8,40; Item 04 – R$8,40; Item 05 – R$9,95 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 360/2020
ATA Nº 0887/20
CONTRATADA: MERCK S/A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 03 – R$3.168,230 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 360/2020
ATA Nº 0888/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 02 – R$14.115,560 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2020
ATA Nº 0889/20
CONTRATADA: QUEIROZ & QUEIROZ RESTAURANTE 
LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de marmitex - Valores Unitários – 
Item 01 – R$11,94; Item 02 – R$11,94 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2020

ATA Nº 0890/20
CONTRATADA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NAICO-
NAL S/A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para internações 
de COVID 19 - Valor Unitário – Item 03 – R$5,900 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2020
ATA Nº 0891/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para internações 
de COVID 19 - Valor Unitário – Item 02 – R$7,799 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 20217/2020
CONTRATO Nº: DPL/0071/20
CONTRATADA: BORGES & SARANBELI SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento 24 horas 
de alarme e imagens do estúdio da rádio Educativa FM – 
SMCS – Josiane Amoriele - Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$2.160,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 20218/2020
CONTRATO Nº: DPL/0072/20
CONTRATADA: BORGES & SARANBELI SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento 24 horas 
de alarme e imagens do transmissor da rádio Educativa FM 
– SMCS – Josiane Amoriele - Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$1.800,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 387/2020 – Processo n.º 
13.251/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
alvenaria. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 29/10/2020, sendo 
adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: DAAZ 
ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI 
(itens 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15). Itens 01, 02, 04, 
08, 12, 16, 17 e 18: Fracassados. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Clea M.M. Bernardelli -  Secre-
tária Municipal de Esporte e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 317/2020 – Processo n.º 
12.773/2020
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para os Centros de 
Referência de Assistência Social, Cadastro Único e entida-
des parceiras no atendimento das ações de proteção social. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 01/10/2020, sendo adjudica-
dos os itens às empresas declaradas vencedoras: DANFES-
SI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA (ITENS 
15 , 17),  GERADORES RIO PRETO COMERCIAL EIRELI 
ME (ITEM 22), SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP (ITENS 
1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 16 , 23 , 24 , 25) e WAGNER FELLI-
PE COSTA E SILVA ME (ITEM 13). Itens 12 e 18: Desertos. 
Itens 06, 10, 14, 19, 21: Fracassados. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernus-
si -  Secretária Municipal de Assistência Social.
COMUNICADO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 441/2020 - PRO-
CESSO N.º 13.662/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de insumos padro-
nizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde.
Informamos que foram excluídos o Item 2.1.2 e o subitem 
2.1.2.1 constantes da Clausula Segunda da Minuta da Ata 
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de Registro de Preços, Anexo II do Edital. Fica redesignada a 
data para o processamento do pregão para o dia 01/12/2020, 
às 08:30 hs, no site www.riopreto.sp.gov.br - "PORTAL DE 
COMPRAS". A retifi cação está disponibilizada no Portal de 
Compras juntamente com o Edital Retifi cado.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
373/2020 – PROCESSO Nº 13.161/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares.  Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 20/11/2020 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 489/2020, PROCESSO 13.835/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de equipamentos de prote-
ção individual (EPI´s) para as unidades da Secretaria duran-
te a pandemia do Covid-19. Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 25/11/2020, 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° 481/2020, PROCESSO 13.819/2020, objetivando 
a aquisição de unidade de imagem para impressoras das 
unidades escolares e outros locais da Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 01/12/2020, 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

DECRETO Nº 18.729
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.

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

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 5.660.000,00 
(cinco milhões, seiscentos e sessenta mil reais), para reforço 
de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 277 R$ 800.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 301 R$ 20.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.30.01 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 518 R$ 4.800.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1019.4490.51.01 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 329 R$ 20.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.30.01 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 341 R$ 20.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 278 R$ 1.400.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 307 R$ 1.260.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 331 R$ 3.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 17 de novembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 01/2019 – 
COMPRA DIRETA 3521/2018
Contratada: CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIM-
BOS LTDA ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência referente à contra-

tação de empresa de carimbos para a confecção de chaves 
simples, tetras, trocas de miolo, trocas de fechaduras yale, 
confi guração de controles, entre outros.
Valor: R$ 7.800,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 
17.11.2020.
S. J. Rio Preto, 17.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
48/2020 – PROCESSO SICOM 3276/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviço de vigilância/segurança armada, desarmada, 
motorizada, nas unidades do SeMAE, por um período de 12 
(doze) meses.
Fica designado o dia 19.11.2020, às 9:00 h, para a retomada 
da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continui-
dade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 17.11.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
61/2020 – PROCESSO SICOM 3326/2020
Objeto: Aquisição de mangueiras e mangotes para trans-
ferência de esgotos e de efl uentes com concentração de 
sólidos.
Fica designado o dia 19.11.2020, 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, 17.11.2020 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
S. J. Rio Preto 17.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL Nº 089/2020

17 de novembro de 2020

EMPRESA                               : Capri Patrimonial Incorpora-
ções Ltda.
CNPJ                                        : 20.986.338/0001-71
Notifi camos a empresa supracitada a recolher o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN constante na 
Notifi cação de Lançamento nº 245/2020, abaixo relaciona-
da, ou apresentar defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do 5º (quinto) dia posterior à data de 
publicação deste edital, sob pena de cobrança executiva, 
nos termos dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal 
nº 3.359/83, com nova redação dada pelo parágrafo 1º do 
artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 178/2003.
1. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 245/2020 – 
Referente ao cálculo do ISSQN da obra localizada na Rua 
Las Vegas nº 740 – Quadra 02 – Lote 13 – Condomínio 
Débora Cristina – São José do Rio Preto – SP.
O sujeito passivo acima mencionado, responsável tri-
butário, solicitou habite-se por meio do protocolo nº 
20190001788070, tendo como consequência a apuração 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 
relativo ao serviço de construção civil por meio do protocolo 
nº 2019000181118.
Capitulação Legal: artigo 12, inciso X da Lei Complementar 
Municipal nº 178/2003.
A base de cálculo foi apurada com base nos artigos da Lei 
Complementar Municipal nº 178/2003 (art.27, inciso I e art. 
38) e no artigo 148 do Código 
Tributário Nacional.
Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocola-
da na Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio de 
Godoy nº 3033, Centro, São José do Rio Preto – SP.
Informamos que toda a documentação referente ao processo 
que gerou os lançamentos tributários supracitados encon-
tra-se sob a guarda do Fisco municipal, à disposição do 
representante legal da empresa, responsável solidário ou de 
pessoa legalmente habilitada para a análise e conhecimento, 
podendo ser consultada nos dias úteis durante os horários 
de expediente.
                                         São José do Rio Preto – SP, 17 de 
novembro de 2020.
                                                Ubirajara Silveira Garcia
                                       Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Associação Cultura Inglesa São Paulo -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento Auto de Infração de ISSQN (div 
355), AIIM nº 009-p/20, vencimento em 06/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procura-
do”, na data 16/11/2020.

São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Fabio Felipe -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa sobre Propriedade 
Urbana (div 017), vencimento em 07/12/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-

rado”, na data 16/11/2020.
São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Uilson da Silva Bonfi m ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033), vencimento em 12/12/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 11/11/2020.

São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
VAGAS POTENCIAIS - PEB I 

Remoção para o ano letivo de 2021 - Resolução SME Nº 14/2020 
RETIFICAÇÃO 

Quantidade Unidade Escolar Vagas 
Potenciais 

 
1 EM A BELA ADORMECIDA 

 
1 

 
2 EM ADELAIDE KAUAM MEDINA 

 
3 

 
3 EM ADELICIO TEODORO DR 

 
2 

 
4 EM AGOSTINHO BRANDI PROF 

 
1 

 
5 EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF. 

 
1 

 
6 EM ALVARO LUIZ ANGELONI 

 
5 

 
7 EM ANA MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PAES 

 
2 

 
8 EM ANÁZIA JOSÉ BOLÇONE 

 
1 

 
9 EM ANNA MANTOVANI DE ANDRADE PROFA 

 
1 

 
10 EM ANTONIO DE PADUA PEROSA DEPUTADO 

 
1 

 
11 EM ANTONIO ESPADA FILHO PROF. DR. 

 
2 

 
12 EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES 

 
5 

 
13 EM APARECIDA HOMSI SALLES CUNHA PROF 

 
4 

 
14 EM ARLINDO DOS SANTOS DEPUTADO 

 
3 

 
15 EM BEATRIZ DE CARVALHO SEIXAS 

 
1 

 
16 EM CACHINHOS DE OURO 

 
1 

 
17 EM CARLOS MILANESI ENG 

 
1 

 
18 EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª 

 
7 

 
19 EM CASTELO DO BOSQUE 

 
1 

 
20 EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA 

 
7 

 
21 EM CELIA HOMSI DE MELO PROF 

 
1 

 
22 EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR 

 
5 

 
23 EM CHAFIC BALURA PROF 

 
5 

 
24 EM CHAPEUZINHO VERMELHO 

 
2 

 
25 EM CINDERELA 

 
1 

 

 

 
26 EM CLÓVIS SANFELICE PROF 

 
2 

 
27 EM CYRINO VAZ DE LIMA 

 
3 

 
28 EM DAISY ROLLEMBERG TREFIGLIO PROF 

 
2 

 
29 EM DECIO MONZONI LANG 

 
2 

 
30 EM DOM JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES 

 
2 

 
31 EM ELIZABETE CABALLERO PROFA 

 
6 

 
32 EM ELVIRA DE GUZZI RIBEIRO PROF 

 
1 

 
33 EM EZEQUIEL RAMOS PROF 

 
2 

 
34 EM FADA AZUL 

 
1 

 
35 EM FRANCISCO FELIPE CAPUTO PROF 

 
2 

 
36 EM GRÁCIA MARIA DA SILVA BORTOLETO 

 
1 

 
37 EM GUIOMAR MAIA PROFA 

 
5 

 
38 EM HALIM ATIQUE DR PROF 

 
3 

 
39 EM IEDA DE SEIXAS SOUZA 

 
2* 

 
40 EM ILDA BARBOSA DOS SANTOS 

 
1 

 
41 EM IRMÃ DULCE 

 
1 

 
42 EM IRMA MARTHA MARIA 

 
1 

 
43 EM JANDIRA CAETANO RIBEIRO 

 
3 

 
44 EM JOANA CASAGRANDE VINHA 

 
2 

 
45 EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF 

 
6 

 
46 EM JOSÉ BARBAR CURY DR 

 
1 

 
47 EM JOSÉ MARIA ROLLEMBERG SAMPAIO DR 

 
1 

 
48 EM LETICIA DI LORENZO ARROYO 

 
7 

 
49 EM LUCI APARECIDA ZAINUM HAGE 

 
3 

 
50 EM LUZIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS PROFA 

 
2 

 
51 EM LYDIA SANFELICE PROFA 

 
7 

 
52 EM MANOEL ANTUNES PROF 

 
2 

 EM MARIA FARIA DE VASCONCELOS PROF  
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53 1 
 

54 EM MENINO JESUS 
 
1 

 
55 EM MEU AMOR 

 
7 

 
56 EM MODESTO RODRIGUES MARQUES PROF 

 
2 

 
57 EM MÔNICA E CEBOLINHA 

 
2 

 
58 EM NEIDE EGÉA LAGUNA PROF 

 
1 

 
59 EM NEUZA CASTRO BUZZINI 

 
5 

 
60 EM NICE BEOLCHI NUNES FERREIRA 

 
1 

 
61 EM NORBERTO BUZZINI DR 

 
1 

 
62 EM OLDEMAR STOBBE 

 
1 

 
63 EM OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA PROFA 

 
2 

 
64 EM ORLANDO GUARESCHI 

 
2 

 
65 EM OSVALDO DE CARVALHO 

 
1 

 
66 EM PANTERA COR DE ROSA 

 
2 

 
67 EM PAUL PERCY HARRIS 

 
3 

 
68 EM PAULO JOSE FROES 

 
1 

 
69 EM PRÍNCIPE ENCANTADO 

 
1 

 
70 EM REGINA MALLOUK PROF 

 
6 

 
71 EM RUBENS CINTRA DAMIAO 

 
3 

 
72 EM RUY NAZARETH DR 

 
3 

 
73 EM SILVIO BENITO MARTINI DEP 

 
2 

 
74 EM SILVIO DE MELO 

 
4 

 
75 EM TACLA SAID BENETTI 

 
3 

 
76 EM VERA 

 
1 

 
77 EM VEREADOR SÉRGIO CAMARGO 

 
3 

 
78 EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF. 

 
6 

 
79 EM WILSON ROMANO CALIL DR 

 
4 

 
80 EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª 

 
4 

 

 

 
81 EM ZILDA NATEL 

 
3 

 
TOTAL 

 
211 

    Poderá ocorrer fechamento de turmas. 
São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2020. 

Atenciosamente, 
Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa 

Secretária Municipal da Educação 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

VAGAS POTENCIAIS - ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO 
Remoção para o ano letivo de 2021 – Resolução SME Nº 15/2020 

RETIFICAÇÃO 
DIRETOR DE ESCOLA 

Quantidade Unidade Escolar Vagas 
Potenciais 

 
1 EM ADELICIO TEODORO DR 

 
1 

 
2 EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA 

 
1 

 
3 EM LETICIA DI LORENZO ARROYO 

 
1 

 
4 EM MEU AMOR 

 
1 

 
5 EM NEUZA CASTRO BUZZINI 

 
1 

 
6 EM ORESTES QUÉRCIA DR 

 
1 

 
7 EM WILSON ROMANO CALIL DR 

 
1 

 
8 EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª 

 
1 

TOTAL  
8 

   São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2020. 
Atenciosamente, 

Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa 
Secretária Municipal da Educação 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
VAGAS POTENCIAIS - ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO 

Remoção para o ano letivo de 2021 – Resolução SME Nº 15/2020 
RETIFICAÇÃO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 
Quantidade Unidade Escolar Vagas 

Potenciais 
 

1 EM ADELICIO TEODORO DR 
 

1 
 

2 EM ANA MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PAES 
 

1 
 

3 EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA 
 

1 
 

4 EM IRMÃ DULCE 
 

1 
 

5 EM IRMA MARTHA MARIA 
 

1 
 

6 EM NEIDE EGÉA LAGUNA PROF 
 

1 
 

7 EM ORLANDO GUARESCHI 
 

1 
 

8 EM SILVIO DE MELO 
 

1 
 

9 EM WILSON ROMANO CALIL DR 
 

1 
TOTAL  

9 
   São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2020. 

Atenciosamente, 
Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa 

Secretária Municipal da Educação 

NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 Alessandra Luchi Nunes 2020154157 fisico INDEFERIDO
2 Celia Regins Gonçalves Pereira 2020214086 fisico INDEFERIDO

São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 032/2020

A.R. DEVOLVIDO

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000184386 02694/20 CENTRO TERAPÊUTICO AGUA VIVA 
LTDA 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1937 

2020000170952 01441/20 CENTRO TERAPÊUTICO RAIO DE LUZ 
LTDA 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1938 

2019000333378 02137/19 KELPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO 
DE EMBLAGENS EIRELI 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1939 

2020000208351 00721/20 V B TEIXEIRA CENTRO 
TERAPÊUTICO ME 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1940 

       São José do Rio Preto, 18 de Novembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

A M I ASSISTÊNCIA MÉDICA AO IDOSO LTDA 
ME 00270/18 2018000058473 AIF-S-D 000040 

ANDRÉ LUIS GONÇALVES INFORMÁTICA ME 01188/20 2020000163359 AIF-P-H 000026 
ARIANE IRENE MARQUES 38422160846 00449/20 2020000191998 AIF-P-H 000005 
CHARLENE DA SILVA MOURA VEÍCULOS EIRELI 01073/20 2020000163450 AIF-A-S 00038 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTINARI 01179/20 2020000167783 AIF-P-F 000053 
ECLIP – ESCOLA DE CURSOS LIVRES, IDIOMAS 
E PROFICIONALIZANTES LTDA 00846/20 2020000250166 AIF-A-M 00230 

LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 00884/20 2020000249042 AIF-A-M 00231 
M B RIO PRETO CONFECÇÕES LTDA ME 00896/20 2020000249023 AIF-A-M 00236 
REINO ENCANTADO DA CRIANÇA ARTIGOS 
INFANTIS EIRELI 00415/20 2020000249847 AIF-I-E 1017 

STUDIO LOVE LASHES ESTETICA FACIAL 
EIRELI 00857/20 2020000250150 AIF-A-M 00232 

UNIDADE ESTETICA VANESSA FUMAGALLI 
LTDA ME 00861/20 2020000249037 AIF-A-M 00233 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

A M I ASSISTÊNCIA MÉDICA AO IDOSO LTDA ME 00270/18 30 UFM AIP-S-D 000106 
ANDRÉ LUIS GONÇALVES INFORMÁTICA ME 01188/20 20 UFM AIP-P-H 000022 
ARIANE IRENE MARQUES 38422160846 00449/20 20 UFM AIP-P-H 000021 
CHARLENE DA SILVA MOURA VEÍCULOS EIRELI 01073/20 20 UFM AIP-P-S 000109 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTINARI 01179/20 60 UFM AIP-P-F 000058 
LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 00884/20 40 UFM AIP-A-M 00196 

M B RIO PRETO CONFECÇÕES LTDA ME 00896/20 120 
UFESP AIP-A-M 00200 

RAMON DA SILVA AGUDO 40196958814 01189/20 20 UFM AIP-P-H 000020 
REINO ENCANTADO DA CRIANÇA ARTIGOS INFANTIS 
EIRELI 00415/20 215 

UFESP AIP-A-M 00195 

UNIDADE ESTETICA VANESSA FUMAGALLI LTDA ME 00861/20 40 UFM AIP-A-M 00199 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ECLIP – ESCOLA DE CURSOS LIVRES, IDIOMAS E 
PROFICIONALIZANTES LTDA 00846/20 AIP-A-M 00197 

STUDIO LOVE LASHES ESTETICA FACIAL EIRELI 00857/20 AIP-A-M 00198 
 

São José do Rio Preto, 18 de Novembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

                                                                                        
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Avenida Bady Bassitt, 3697 – Vila Imperial - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE PROTEÇÃO DO MENOR 
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 3308 - CENTRO. 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/11/2020                                                         DATA DE VALIDADE: 09/03/2021 
 
CNPJ. 60.003.548/0001-17                                                                                            Nº DO REGISTRO: 04 
Certifico que ARPROM – Associação Riopretense de Promoção do Menor está Registrada no CMDCA, conforme publicação no 
Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/2016  do 
CMDCA, sendo escrito o Curso para Jovens Aprendiz – Noções Administrativas. 
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, 
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais 
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 
                                                        São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020 

Camila Pacífico Sparvoli                                    Paulo José Marquette 
    Presidente                                                      1 ª Secretário 

 
 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



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

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 008/2020 de acordo com as seguintes 
indicações: Item n° 1 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELÉTRICA 
S/A pelo valor R$ 2.657.340,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e sete mil trezentos e 
quarenta reais), Item n° 2 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 4.861.800,00 (quatro milhões oitocentos e sessenta e 
um mil e oitocentos reais),  Item n° 3 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 6.745.000,00 (seis milhões setecentos e quarenta e 
cinco mil reais), Item n° 4 em favor da empresa MTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA pelo valor R$ 8.111.880,00 (oito milhões cento e onze mil 
e oitocentos e oitenta reais),  Item n° 5 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 13.315.000,00 (treze milhões trezentos e quinze mil 
reais),  Item n° 6 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELÉTRICA S/A 
pelo valor R$ 13.622.595,00 (treze milhões seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos e 
noventa e cinco reais), Item n° 7 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 16.083.900,00 (dezesseis milhões oitenta e três mil e 
novecentos reais), Item n° 8 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 18.830.000,00 (dezoito milhões oitocentos e trinta mil 
reais), Item n° 9 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELÉTRICA S/A 
pelo valor R$ 21.122.500,00 (vinte e um milhões cento e vinte e dois mil e quinhentos 
reais) e Item n° 10 em favor da empresa WBS ENERGIA EIRELI pelo valor R$ 
25.497.500,00 (vinte e cinco milhões quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) 
tudo em conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo 
pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer 
Jurídico com data de 13/11/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na 
modalidade Pregão Presencial nº 008/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia 
solar fotovoltaica conectados à rede (on-grind) compreendendo a elaboração do projeto 
executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, 
montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a 
efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico.  

 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 São José do Rio Preto - SP, 16 de Novembro de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 013/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A CNPJ Nº 78.186.228/0001-05 

Assinatura: 17/11/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de 
energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grind) compreendendo a elaboração do projeto 
executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, 
comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso 
junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico. 

 

Item 1 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 2.657.340,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e sete mil trezentos e quarenta 
reais).  

Item 2 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 4.861.800,00 (quatro milhões oitocentos e sessenta e um mil e oitocentos reais). 

Item 3 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 6.745.000,00 (seis milhões setecentos e quarenta e cinco mil reais). 

Item 5 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 13.315.000,00 (treze milhões trezentos e quinze mil reais). 

Item 6 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

 

Valor R$ 13.622.595,00 (treze milhões seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e 
cinco reais). 

Item 7 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 16.083.900,00 (dezesseis milhões oitenta e três mil e novecentos reais). 

Item 8 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 18.830.000,00 (dezoito milhões oitocentos e trinta mil reais). 

Item 9 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 21.122.500,00 (vinte e um milhões cento e vinte e dois mil e quinhentos reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 015/2020 – Pregão Presencial nº: 008/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 014/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: MTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA CNPJ Nº 
09.229.458/0001-91 

Assinatura: 17/11/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de 
energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grind) compreendendo a elaboração do projeto 
executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, 
comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso 
junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico. 

 

Item 4 

Empresa: MTEC Comercio e Serviços de Instalações Técnicas Ltda. 

Valor R$ 8.111.880,00 (oito milhões cento e onze mil e oitocentos e oitenta reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 015/2020 – Pregão Presencial nº: 008/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 015/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: WBS ENERGIA EIRELI, CNPJ Nº 08.197.598/0001-62 

Assinatura: 17/11/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de 
energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grind) compreendendo a elaboração do projeto 
executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, 
comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso 
junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico. 

 

Item 10 

Empresa: WBS Energia Eireli 

Valor R$ 25.497.500,00 (vinte e cinco milhões quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos 
reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 015/2020 – Pregão Presencial nº: 008/2020 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 008/2020 de acordo com as seguintes 
indicações: Item n° 1 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELÉTRICA 
S/A pelo valor R$ 2.657.340,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e sete mil trezentos e 
quarenta reais), Item n° 2 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 4.861.800,00 (quatro milhões oitocentos e sessenta e 
um mil e oitocentos reais),  Item n° 3 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 6.745.000,00 (seis milhões setecentos e quarenta e 
cinco mil reais), Item n° 4 em favor da empresa MTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA pelo valor R$ 8.111.880,00 (oito milhões cento e onze mil 
e oitocentos e oitenta reais),  Item n° 5 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 13.315.000,00 (treze milhões trezentos e quinze mil 
reais),  Item n° 6 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELÉTRICA S/A 
pelo valor R$ 13.622.595,00 (treze milhões seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos e 
noventa e cinco reais), Item n° 7 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 16.083.900,00 (dezesseis milhões oitenta e três mil e 
novecentos reais), Item n° 8 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA 
FOTOELÉTRICA S/A pelo valor R$ 18.830.000,00 (dezoito milhões oitocentos e trinta mil 
reais), Item n° 9 em favor da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELÉTRICA S/A 
pelo valor R$ 21.122.500,00 (vinte e um milhões cento e vinte e dois mil e quinhentos 
reais) e Item n° 10 em favor da empresa WBS ENERGIA EIRELI pelo valor R$ 
25.497.500,00 (vinte e cinco milhões quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) 
tudo em conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo 
pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer 
Jurídico com data de 13/11/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na 
modalidade Pregão Presencial nº 008/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia 
solar fotovoltaica conectados à rede (on-grind) compreendendo a elaboração do projeto 
executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, 
montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a 
efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico.  

 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 São José do Rio Preto - SP, 16 de Novembro de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 São José do Rio Preto - SP, 16 de Novembro de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

Valor R$ 13.622.595,00 (treze milhões seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e 
cinco reais). 

Item 7 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 16.083.900,00 (dezesseis milhões oitenta e três mil e novecentos reais). 

Item 8 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 18.830.000,00 (dezoito milhões oitocentos e trinta mil reais). 

Item 9 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 21.122.500,00 (vinte e um milhões cento e vinte e dois mil e quinhentos reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 015/2020 – Pregão Presencial nº: 008/2020 

 

Valor R$ 13.622.595,00 (treze milhões seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e 
cinco reais). 

Item 7 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 16.083.900,00 (dezesseis milhões oitenta e três mil e novecentos reais). 

Item 8 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 18.830.000,00 (dezoito milhões oitocentos e trinta mil reais). 

Item 9 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 21.122.500,00 (vinte e um milhões cento e vinte e dois mil e quinhentos reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 015/2020 – Pregão Presencial nº: 008/2020 

 

Valor R$ 13.622.595,00 (treze milhões seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e 
cinco reais). 

Item 7 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 16.083.900,00 (dezesseis milhões oitenta e três mil e novecentos reais). 

Item 8 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 18.830.000,00 (dezoito milhões oitocentos e trinta mil reais). 

Item 9 

Empresa: Balfar Solar Indústria Fotoelétrica S/A. 

Valor R$ 21.122.500,00 (vinte e um milhões cento e vinte e dois mil e quinhentos reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 015/2020 – Pregão Presencial nº: 008/2020 


