
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.126 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Terça-feira, 24 de novembro de 2020

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

Divulgação

Pág. A3

Zé da Academia 
espera ser 

contemplado com 
a pasta de Esporte

PF prende pilotos de avião e acha 
dinheiro e metralhadora do tráfico

EM RIO PRETO
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Dinheiro apreendido na operação

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Operação da Polícia Federal 
contra tráfico e lavagem de di-
nheiro prendeu ontem em Rio 
Preto três pessoas, duas delas 
pilotos de avião - um já teria 
prestado serviços a grandes tra-
ficantes como Fernandinho Beira-
-Mar. Também foram apreendidos 
R$ 250 mil em dinheiro e uma 
metralhadora de uso exclusivo 
das Forças Armadas. Dois presos 
estavam no condomínio Gaivotas 
1 e outro foi localizado numa 
casa da rua Delegado Pinto de 
Toledo, no centro.  Pág. A4

Ex-namorada 
invade casa em 
condomínio de 

luxo e bate carro
Uma mulher de 31 anos 

invadiu o condomínio Damha 
V, em Rio Preto, na tarde de 
domingo (22) e bateu o carro 
em um poste de iluminação. A 
Polícia Militar foi acionada por-
que a mulher também invadiu 
a casa de seu ex-namorado, 
um empresário de 63 anos, e 
ameaçava se matar. Policiais 
tiveram que arrombar a porta 
da residência para conter a 
mulher.                    Pág.A4 Carro da mulher batido em poste de condominio de luxo

Proibição de radar móvel 
é vetada pelo Executivo

O prefeito Edinho Araujo 
(MDB) vetou projeto de autoria 
do vereador Anderson Branco 
(PL) que queria proibir o uso 
de radares móveis, estático e 
portátil em Rio Preto. Em sua 

justificativa o Executivo alerta so-
bre inversão de papeis onde uma 
propositura neste sentido não 
poderia partir de um vereador, 
fato este que viola o princípio da 
separação dos poderes. Pág.A3CoronaVac pode ter doses 

prontas até janeiro de 2021
O Governo de São Paulo e o 

Instituto Butantan confirmaram 
nesta segunda-feira (23) que 
o estudo clínico da CoronaVac 

chegou à fase final e os re-
sultados sairão já na primeira 
semana de dezembro. Assim, 
a previsão é que 46 milhões de 

doses da vacina estejam dispo-
níveis no Brasil até janeiro de 
2021. Rio Preto participa dos 
estudos da vacina.    Pág.A5

Rio Preto registra 295 casos 
de Covid no final de semana

Pág. A5

Tenista rio-pretense é campeão na Grécia
Pág. A5

Reeleita em Nova 
Granada priorizará 

habitação e emprego
Atual prefeita de Nova Gra-

nada, Tânia Yugar foi reeleita 
por mais quatro anos. Ela 
recebeu 6.941 votos, o equi-
valente a 63,45% dos votos 
válidos e se elegeu junto com 
seu vice, o vereador Ricardo 
Fructuoso (PODEMOS). Se-
gundo ela, habitação e empre-
gos são prioridades. Pág.A3 Tania reeleita em Nova Granada

Procon terá 
agentes na rua 

fiscalizando 
Black Friday
O Procon de Rio Preto 

firmou uma parceria com o 
Núcleo Regional da Fundação 
Procon-SP que vai colocar 
agentes de fiscalização para 
percorrer o comércio da cida-
de, lojas e shoppings durante 
a Black Friday nesta sexta-fei-
ra (28).                   Pág.A2 Procon anuncia que terá agentes fiscalizando promoções da Black Friday em Rio Preto

Mirassol vence e 
garante classificação 
para o mata-mata
Em seu último jogo no es-

tádio José Maria de Campos 
Maia pela primeira fase da 
Série D do Campeonato Bra-
sileiro, o Mirassol fez o dever 
de casa e bateu a Cabofriense 
por dois a zero na noite deste 
domingo (22).          Pág.A5
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Procon colocará agentes no comércio 
fiscalizando promoções da Black Friday

O Procon de Rio Preto 
firmou uma parceria com o 
Núcleo Regional da Fundação 
Procon-SP que vai colocar 
agentes de fiscalização para 
percorrer o comércio da 
cidade, lojas e shoppings 
durante a Black Friday nesta 
sexta-feira (28). O objetivo é 
orientar consumidores e apu-
rar possíveis irregularidades.

Problemas nas compras 
durante essa data não são 
algo incomum. A agente 
administrativa, Larissa Silva 
Castro Pacheco, relatou ter 
tido problemas em uma com-
pra online realizada na Black 
Friday do ano passado.

“Vi o anúncio de um no-
tebook que estava com o 
preço bastante atrativo, mas 
ao tentar comprar aparecia 
um valor muito maior do 
que o anunciado. Quando 
percebi, fiz uma reclamação 
e pedi para que a empresa 
me vendesse o produto pelo 
preço que eles estavam ofer-

tando na página inicial do site 
deles, que era mais baixo. Por 
não ter o produto mais em 
estoque, eles acabaram me 
mandando uma versão até 
superior do notebook que eu 
tinha comprado”, relatou.

Segundo o Procon, as 
reclamações nos dois meses 
posteriores à Black Friday 
(dezembro e janeiro) chegam 
a aumentar em média 20%. 
“Eu acredito que teremos um 
volume maior de reclama-
ções, pois talvez as empresas 
não estejam preparadas para 
o fluxo de entregas e compro-
missos assumidos de com-
pra com os consumidores. 
Também acredito que seja 
maior por conta dos prazos 
de entrega e infelizmente por 
conta das fraudes”, comentou 
o diretor do órgão municipal, 
Arnaldo Vieira.

Em todo o Estado, no ano 
passado, o principal problema 
relatado em relação à Black 
Friday foi a não entrega ou 
demora na entrega, com 988 
queixas. Outros problemas 
reclamados foram: produto ou 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

serviço indisponível, com 343 
casos; pedido cancelado após 
finalização da compra, com 
302; maquiagem de descon-
to, com 220 e mudança de 
preço ao finalizar a compra, 
com 216.

“Nosso percentual de re-
solução é bem alto. Talvez 
esse ano não seja tão grande 
por conta da pandemia, pois 
nosso fluxo de atendimento 
foi bem prejudicado. Eu es-
timo que nós vamos ficar em 
78% a 80% de resolução”, 
comentou Vieira. 

Reclamações podem ser 
realizadas pelo WhatsApp do 
Procon Rio Preto através do 
número (17) 99627-0528.

RM RIO PRETO

Procon de Rio Preto 
terá agentes na rua 
fiscalizando a semana 
da Black Friday; no 
detalhe Arnaldo Vieira, 
diretor do órgão

Arquivo DHOJE

TODA CIDADE JARDIM DE NATAL
Serviços Urbanos começa mutirão 
de limpeza em lixões irregulares

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Ser-
viços Gerais,  começa a fazer 
essa semana mais um mutirão 
de limpeza de locais onde são 
jogados lixo irregular. O secre-
tário Ulisses Ramalho explica 
que o mutirão vai fazer uma 
limpeza geral nos locais onde 
são encontrados esses lixões 
a céu aberto onde, apesar das 
placas indicando proibição 
de jogar lixo e alertando para 
multas, são descartados lixos 
irregulares.

A equipe de limpeza ur-
bana já realiza esse trabalho 
rotineiramente onde cumpre 
uma programação mensal de 
limpeza. “Com a chegada do 
período de chuvas e as tradicio-
nais festas do fim do ano, pre-
cisamos acelerar esse trabalho 
de faxina. O mutirão vai unir 
forças e deixar a cidade ainda 
mais limpa, especialmente em 
bairros onde esses descartes 
nas ruas e terrenos baldios são 
mais comuns”, lembra Ulisses.

O mutirão de limpeza come-
çou pela Avenida das Oliveiras, 
no Jardim Santo Antônio o 
primeiro local a ser limpo e 
segue durante os próximos dias 
nos locais já conhecidos como: 
Mata da macumba, bairro Nova 
Esperança, na principal aveni-
da e ao lado da UBS Nova Es-

Da REDAÇÃO

Riopreto Shopping abre 
decoração ao público

O Natal está chegando no 
Riopreto Shopping a partir desta 
segunda-feira (23) com o tema 
“Jardim de Natal”. A tradicional 
abertura não será realizada este 
ano para evitar aglomerações 
devido ao Covid-19, porém os 
visitantes serão surpreendidos 
com uma nova forma de ver e se 
comunicar com o tão esperado 
Papai Noel.

O contato será presencial 
para que as crianças, nesses 
tempos digitais, não percam o 
encanto e a magia nesse per-
sonagem tão emblemático. O 
trono do Papai Noel está sendo 
formatado para manter a segu-
rança das crianças.

A decoração chega este 
ano ainda mais humanizada e 
fraterna com o tema “Jardim 
de Natal” e estará presente 
em todo o shopping (praças, 
entradas, mall). 

A Praça 3 de Eventos será 
palco de uma decoração com-
pleta e mágica, com a tradi-
cional árvore de natal gigante, 
os personagens natalinos e 
ajudantes do Noel, as microlâm-
padas e brinquedos como Tren-
zinho, Chapéu Mexicano e Roda 
Gigante, com bilheteria no local. 
As crianças poderão interagir 
com a decoração. A Campanha 
segue todas as normas de se-
gurança e higiene.

As crianças também podem 
participar das Oficinas de Natal 
com customização de pelúcias 
natalinas, com inicio nesta se-
gunda-feira (23) e bilheteria a 
R$ 20,00. Os pequenos recebe-
rão um Kit individual, com aces-
sórios e adereços para enfeitar 
as pelúcias no local, seguindo 
as normas da vigilância sanitá-
ria, com distanciamento social 
e limite de crianças no local. O 
Riopreto Shopping ainda traz 
a Casinha do Papai Noel para 

as crianças retirarem cartinhas 
para serem escritas para o bom 
velhinho.

Solidariedade - Durante a 
Campanha de Natal, o shopping 
segue sua filosofia de filantro-
pia, cedendo espaço para o 
Bazar da Capac, que a partir 
do dia 30 de novembro come-
ça a comercializar decorações 
natalinas e artesanato com a 
renda 100% revertida para a 
manutenção da Instituição. O 
bazar fica até o dia 20 de de-
zembro, seguindo os horários 
de funcionamento do shopping.

Pelo 6° ano consecutivo, a 
Renascer – instituição bene-
ficente de assistência social 
sem fins lucrativos, que atende 
crianças, jovens e adultos com 
necessidades especiais – estará 
com um estande na Praça 2 de 
Eventos do Riopreto Shopping 

para a ação social de troca de 
cupom fiscal. Os clientes que 
apresentarem comprovante 
fiscal no valor de R$ 450 (po-
dendo ser acumulativo) com + 
R$ 10, pode levar para casa um 
panetone ou chocotone produ-
zido pelos alunos da instituição 
Renascer, assim colaborando 
diretamente na vida de cente-
nas de pessoas.

Cultura

Para acompanhar o clima 
desta época, os músicos Mau-
rício Zacarias e Esdras Nunes 
farão um dueto com piano e 
trombone de vara todas as 
terças e quintas-feiras, das 
16h às 18h, na Praça 1 de 
Alimentação. Os shows terão 
um repertório variado que vai 
desde músicas de natal e Jazz, 
a MPB e Bossa Nova.

Da REDAÇÃO

Mutirão de limpeza em lixões irregulares começa nesta semana

Riopreto Shopping apresenta decoração de Natal

Divulgação

Ricardo BONI

BALCÃO

Semana começa com 398 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto está oferecendo 
398 vagas de trabalho nesta 
segunda-feira (23). Entre 
as principais delas estão: 
vendedor (36), consultor 
de vendas (13), mecânico 
diesel (12), repositor (12), 
operador de empilhadeira 
(12), empacotador (10), me-

cânico de motosserra (10), 
estoquista (6), entre outras.

Há também oportuni-
dades de estágio dispo-
níveis. As principais são: 
administração (11), ensino 
médio (7), jornalismo (3), 
elétrica (1), mecânico (1), 
arquitetura e urbanismo (1), 
atendimento (1), criação 
em agência de marketing 
(1), designer gráfico (1), 

Vinicius LIMA psicologia organizacional (1), 
recepção (1), redator (1) e 
social media (1).

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

perança, Residencial Dignidade.  
Outro ponto que passará por 
essa operação de limpeza são o 
Linhão do Solo Sagrado, bairro 
Renascer e avenidas até o Solo 
Sagrado e também a Vicinal de 
Talhado próximo à caixa d’água 
e acesso ao Auferville dos dois 
lados.

Ulisses Ramalho explica que 
o mutirão não tem dia certo 
para terminar. “Aproveitamos 
para pedir a colaboração da 
população para jogar lixo e 

entulhos no local certo, utilizar 
os 18 Pontos de Apoios para 
descarte e assim manter essas 
áreas conservadas e limpas”, 
completa.

A equipe desse mutirão 
especial de limpeza dos lixões 
irregulares contará com 4 (qua-
tro) caminhões basculantes e 
1(uma) máquina Pá Carrega-
deira e 10(dez) funcionários 
braçais da própria secretaria de 
Serviços Gerais que ajudarão na 
operação especial de limpeza.
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Boas ideais
O vereador Zé da Academia (Patriota, foto) disse que a abs-

tenção elevada pode ter sido um dos motivos que atrapalhou a 
sua reeleição nas eleições promovidas no dia 15 de novembro. 
Agora, o vereador espera ser comtemplado com um cargo no 
futuro governo Edinho Araújo (MDB). Como é formado em Edu-
cação Física – inclusive tem uma academia – o vereador disse 
que tem o perfil exigido para ocupar a Secretaria de Esportes e 
executar um bom trabalho. “A Secretaria de Esporte tem uma boa 
estrutura, sei como funciona e tenho boas ideais para colocar 
em prática”, frisou. A pasta realmente precisa de um choque de 
gestão, como implementar novas propostas para dar condição 
às crianças e adolescentes, com o objetivo de desenvolver ativi-
dades de acordo com a vocação de cada um. Além de favorecer 
o surgimento de atletas de ponta, o esporte contribui ainda para 
uma boa formação aos jovens por meio da disciplina. É perda de 
tempo, portanto, se limitar apenas ao projeto do Auxílio Atleta. 
“Dá para fazer um bom trabalho”, concluiu o vereador.  

Torneira
A posse dos vereadores 

eleitos ou reeleitos só acon-
tecem em 1º de janeiro, 
mas já tem dirigentes de 
partidos falando grosso que 
vão orientar suas bancadas 
para fazerem oposição ao 
futuro governo Edinho Araú-
jo (MDB). Os morubixabas 
querem marcar território, 
porém, quem obteve os 
votos foram os candidatos 
que disputaram o processo 
eleitoral. Vereador experien-
te sabe que oposição sem 
consistência pode ser um 
tiro no próprio pé. Simples, 
é só o Executivo fechar a tor-
neira e não atender as rei-
vindicações dos opositores.

País do desperdício
O Brasil pode ser considerado o País que mais joga dinheiro 

público no lixo. Obras inacabadas, que se transformam em elefan-
tes brancos, desperdício de alimento por falta de armazenamento 
ou transporte inadequados e por aí vai. O desperdício anual é 
exorbitante! Agora, o contribuinte está prestes a perder R$ 290 
milhões gastos para a aquisição de 6,8 milhões de testes para 
detectar covid-19. Os testes estão armazenados em Guarulhos, 
sob a responsabilidade do Ministério da Saúde e se não forem 
utilizados até janeiro, corre o risco de perder a sua eficácia.  O 
diabo é que a maioria da população ainda não foi testada com 
o propósito de combater a pandemia. Até agora, o SUS aplicou 
pouco mais de cinco milhões kits do tipo RT-PCR, portanto, 
menos do que está estocado em Guarulhos. Será que é difícil 
distribuir esses testes para os Estados e municípios? Falta ao 
governo uma boa gestão, com gente empenhada em direcionar 
com responsabilidade tudo é que adquirido com o dinheiro do 
contribuinte.

Posse
A posse do prefeito Edi-

nho Araújo (MDB), reeleito 
dia 15 de novembro, come-
ça a ser definida hoje, se 
será presencial na Câmara, 
ou se acontecerá no sistema 
remoto. Cauteloso, o prefei-
to tem evitado aglomeração, 
fonte de contaminação pela 
covid-19 e também para 
não dar mau exemplo aos 
adeptos do negacionismo. 
Afinal, boa parte da popula-
ção ainda não acredita que, 
ao ser infectada pelo coro-
navírus, pode evoluir para 
um quadro grave, necessi-
tando de internação. Como 
diz o ditado: o exemplo tem 
de vir de cima… 

Pão e água
Alguns vereadores, no 

passado, trilharam o cami-
nho da oposição achando 
que ganharia dividendo po-
lítico, tendo como foco o de-
nuncismo sem consistência 
e muitos acabaram dando 
com os burros n´água. Do 
lado do Executivo, também 
tem ‘cobra criada’ que sabe 
fazer política e tem as fer-
ramentas adequadas para 
enfraquecer os arrojados 
oposicionistas. É só indeferir, 
por exemplo, pedidos deles 
com base em reivindicações 
dos seus redutos eleitorais. 
É a política do pão e água! 
Funciona, porque muitos 
sucumbiram nas urnas…

Presencial
A Secretaria da Educação 

informou que as atividades 
executadas pelos alunos 
em casa, desde que come-
çou a pandemia do vírus, 
se encerram no dia 22 de 
dezembro. A volta às aulas 
está prevista para 1º de fe-
vereiro de 2021, no sistema 
presencial. Não tem como 
postergar, nem se for para 
adotar protocolo rigoroso de 
segurança, afim de evitar 
que o aluno contraia a infec-
ção. No caso de Rio Preto, 
que tem uma boa estrutura, 
até dava para continuar com 
as aulas presenciais, porém, 
mais de 74% dos pais foram 
contra. 

Tabuleiro
A ansiedade toma conta 

daqueles colaboradores que 
ocupam cargos de primeiro, 
segundo ou até do terceiro 
escalação no atual governo. 
Agora, aqui vai um conselho 
singelo àqueles que se en-
contram nessa situação: não 
adianta deixar a ansiedade 
tomar conta das emoções. 
Até agora, de acordo com 
informação extraoficial, o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
ainda não moveu nenhuma 
pedra no tabuleiro da tão 
esperada reforma. Para os 
ansiosos, portanto, o ideal 
é orar ou meditar para bus-
car a essência do equilíbrio 
emocional.

Cota fixa
Deputadas federais con-

sideram pequeno o aumento 
no número de candidatas 
eleitas nas eleições deste 
ano e defendem a aprovação 
de cota fixa de mulheres no 
Legislativo, e não apenas 
cota de candidaturas femini-
nas como existe hoje. Dados 
do TSE mostram que as mu-
lheres representam 12% dos 
prefeitos eleitos no primeiro 
turno, que pode aumentar no 
segundo turno. No caso das 
vereadoras, o aumento foi 
maior no número de mulhe-
res eleitos. Elas representam 
16% do total, enquanto em 
2016 esse número era de 
13,5% dos eleitos.

Executivo veta proibição 
de radar móvel na cidade

O prefeito Edinho Araujo 
(MDB) vetou projeto de 
autoria do vereador Ander-
son Branco (PL) que queria 
proibir o uso de radares 
móveis, estático e portátil 
em Rio Preto.

Em sua justificativa o 
Executivo alerta sobre in-
versão de papeis onde uma 
propositura neste senti-
do não poderia partir de 
um vereador, fato este 
que viola o princípio da 
separação dos poderes. 
Em outro ponto a admi-
nistração salienta que: “a 
Lei Orgânica do Município 
estabelece a competência 
exclusiva do Executivo para 
propor projetos de lei que 
versem sobre a matéria 
concernente a atribuições 
de secretarias e órgãos da 
administração”.

O vereador na época da 
aprovação destacou em 
seu embasamento que o 
objetivo do projeto é dimi-
nuir o número de punições 
e multas aos condutores 
que são pegos diariamente 

de surpresa em muitas ruas 
e avenidas. “Os radares não 
podem ser escondidos e 
vistos como instrumentos 
punitivos para a população, 
mas sim, como instrumen-
tos de instrução”, destacou 

Sérgio SAMPAIO
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2º MANDATO

Reeleita em Nova Granada, Tânia Yugar 
foca avanços em empregos e habitação

Atual prefeita de Nova 
Granada, Dra. Tânia Yugar foi 
reeleita para comandar a cida-
de por mais quatro anos. Ela 
recebeu 6.941 votos, o equi-
valente a 63,45% dos votos 
válidos e se elegeu junto com 
seu vice, o vereador Ricardo 
Fructuoso (PODEMOS). A can-
didata Rose (PSDB) ficou em 
segundo lugar com 28,75% 
dos votos válidos. Outros três 
candidatos disputaram uma 
vaga na Prefeitura e tiveram 
uma votação inferior a 5%.

Tânia Liana Toledo Yugar 
tem 58 anos e é formada 
em medicina, atuando como 
obstetra e ginecologista. Ao 
longo da carreira, ela afirmou 
ter realizado mais de 30 mil 
partos. Sua experiência na po-
lítica foi como prefeita, cargo 
em que foi eleita pela primeira 
vez em 2017.

Ao longo desses quatro 
anos como prefeita, Tânia 
destacou o trabalho realizado 
na educação e infraestrutura 
de Nova Granada. “Temos uma 
faculdade que oferece cursos 
por meio digital, mas poucas 
pessoas conheciam, por isso 
aumentamos a divulgação. 

Também tivemos um aumento 
na avaliação do IDEB. Havia 
ruas no município que nunca 
haviam sido asfaltadas e nós 
fizemos. Nova Granada tem 
uma parcela grande da popula-
ção vivendo na zona rural e por 
isso muito bairros ainda tinham 
estradas de terra, algo que 
conseguimos minimizar durante 
nossa gestão”, comentou.

Sobre os planos para esse 
2° mandato, Tânia afirmou que 
pretende focar na habitação e 
geração de empregos. “Quere-
mos trazer grandes empresas 
para o nosso município com 
o novo distrito industrial, onde 
teremos isenção de impostos 
para elas se instalarem aqui 
e gerarem mais empregos. 
Muitas empresas de Nova 
Granada são de garagem e não 
tem espaço para operar, então 
pensamos nelas também. Com 
isso, eu espero que a cidade 
cresça e consequentemente 
será necessário olharmos para 
a habitação. Temos 207 casas 
do CDHU que serão entregues, 
mas estou estudando com Se-
cretaria de Assistência Social 
mais opções para ajudar as 
pessoas de baixa renda que 
não tem moradia”, comentou.

A prefeita também citou a 

Vinicius LIMA

Coligação de Edinho tem R$ 59 mil em sobra de caixa na campanha

As doações registradas 
para o então candidato a ree-
leição Edinho Araújo da coliga-
ção “Rio Preto Muito Mais” so-
maram R$ R$1.811.990,00, 
segundo dados que constam 
no portal Divulga Cand (https://
divulgacandcontas.tse.jus.br/
divulga/#/).

Deste montante recebido 
quase R$ 600 mil veio o parti-
do do prefeito o MDB sendo R$ 
439.985,00 do MDB Nacional 
e outros R$ 160 mil do MDB 
estadual totalizando 33,11% 
das doações recebidas pela 
coligação. Na sequencia vem 
o Patriota partido que faz parte 
da atual base aliada do prefeito 
que destino R$ 400 mil. Logo 
atrás vem o DEM do vice da 
coligação Orlando Bolçone 

que destino para a campanha 
a importância de R$ 300 mil.

Para fechar o ranking de 
doações um empresário da 
cidade doou a importância de 
R$ 300 mil para a campanha 

do ranking elas somam 88,4% 
do total conseguido.

Gastos – ainda segun-
do informações divulgadas 
pela própria coligação ao site 
Divulga Cand  foram contra-
tadas despesas no valor de 
R$1.752.671,83 pagas até 
esta segunda-feira (23) a 
mesma importância. Com isso 
restando ainda na conta da 
coligação a importância de R$ 
59.318,17.

Divulgação – do valor total 
gasto pela coligação “Rio Preto 
Muito Mais” 75,44% foram 
utilizados para o pagamento 
da produção de programas de 
rádio, TV ou áudio valor que 
chegou a R$ 1.322.200,00. 
Neste quesito foram feito ao 
todo 14 lançamentos.

Sérgio SAMPAIO

de reeleição do prefeito Edi-
nho, este mesmo empresário 
fez doações para outros candi-
datos a prefeito, mas em uma 
quantia bem menor. Somadas 
estas cinco primeiras doações 

Sérgio SAMPAIO

DOAÇÕES E GASTOS

RIO PRETO

Maior parte dos recursos foi para agência contratada 
para produção de programas eleitorais

Branco na sua justificativa.
Ainda o executivo afir-

ma que como a mudança 
proposta se trata de nor-
ma de trânsito existe a 
competência de render-se 
aos regramento do Código 

intenção de trazer um colégio 
agrícola para a cidade e a pre-
ocupação com uma 2ª onda 
da pandemia. “Já fizemos mais 
de três mil testes do Covid-19 
e temos um índice de recupe-
ração alto, com 92% dos pa-
cientes curados. Pretendo con-
versar com a Polícia Militar para 
que aumentem o contingente 
em Nova Granada para que 
nos ajudem a fiscalizar festas 
irregulares que são realizadas 
no município, além de investir 
na compra de medicamentos”, 
afirmou.

Vereadores - Três vere-

Com veto, que deve voltar à Câmara, uso de radares móveis continua permitido

de Trânsito Brasileiro e as 
regulamentações definidas 
pelo Contran, não cabendo 
assim ao município, por 
iniciativa das Casas de Leis, 
dispor de forma diversa ao 
regramento já estabelecido.

Sérgio SAMPAIO

adores da atual legislatura 
continuarão com uma cadeira 
na Câmara de Nova Granada. 
Foram reeleitos Rael Mazzo 
(PODEMOS) com 586 votos, 
Celsinho (PODEMOS) com 560 
votos e Marquinho do Micro 
Ônibus (PSD) com 495 votos.

Os novatos são: Tiãozinho 
do Mangaratu (PODEMOS) 
com 561 votos, Laiane Frezarin 
(PSD) com 424 votos, Roseli 
Serrano (DEM) com 355 votos, 
Carlin (PODEMOS) com 327 
votos, Professor Tschermack 
(PSB) com 321 votos e Candi-
nha Protetora dos Animais (RE-
PUBLICANOS) com 277 votos.

Divulgação

Tânia, prefeita reeleita de Nova Granada, quer focar 
em habitação e geração de emprego
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EM RIO PRETO

PF prende pilotos de avião, um deles ligado ao 
traficante Beira-Mar, R$ 250 mil e metralhadora 

Três homens foram presos 
nesta segunda-feira (23) em 
Rio Preto durante operação da 
Polícia Federal contra o tráfico 
de drogas e lavagem de dinhei-
ro. Dois deles são pilotos de 
avião, pelo menos um ligado 
a traficantes de grande poder 
aquisitivo como Fernandinho 
Beira-Mar. Dois foram presos 
no condomínio Gaivota I e um 
numa casa na rua Delegado 
Pinto de Toledo, no centro.

A operação batizada como 
Enterprise tem ao todo 66 
mandados de prisão e 149 de 
busca e apreensão que estão 
sendo cumpridos em cidades 
do Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Pará, Minas 
Gerais, Rio Grande do Norte, 
Bahia e Pernambuco.

Em Rio Preto, os policiais 
federais apreenderam quase R$ 
250 mil em dinheiro na casa de 
um dos alvos da investigação. 
Morador do condomínio Gaivota 
I, o suspeito tinha uma metra-
lhadora de uso exclusivo das 
Forças Armadas, que também 
foi apreendida. Em Rio Preto, 
são cumpridos 12 mandados de 
busca e apreensão e de prisão.

A ação faz parte do desdo-
bramento de investigação da 
PF, que em novembro de 2018, 
prendeu três pessoas e apre-

endeu aproximadamente uma 
tonelada de cocaína na Rodovia 
Euclides da Cunha. Além da dro-
ga, os policiais apreenderam um 
fuzil .50, capaz de derrubar até 
aeronaves, e uma caixa cheia 
e munições para a arma. Essa 
foi a é a maior apreensão da 
história já realizada pela PF na 
região de Rio Preto.

Em Mirassol, a ação foi re-
alizada no condomínio Village 
Damha II. Segundo a Receita 
Federal, oito mandados tam-
bém estão sendo cumpridos na 
Espanha, Colômbia, Portugal e 
Emirados Árabes Unidos. Foram 
sequestrados por determinação 
da Justiça R$ 400 milhões em 
bens dos investigados.

De acordo com a PF, a ope-
ração Enterprise é considerada 
a maior do ano no combate à 
lavagem de dinheiro do tráfico 
de drogas e uma das maiores 
da história na apreensão de 
cocaína nos portos brasileiros.

A Operação se destaca ainda 
por ser a maior da história em 
apreensão de cocaína, pois 
durante a investigação foram 
anteriormente apreendidas 50 
toneladas da droga nos portos 
do Brasil, da Europa e da África, 
tratando-se de um importante 
trabalho de integração entre 
a Polícia Federal e a Receita 
Federal na repressão ao tráfico 
internacional de drogas nos 
portos nacionais. Tal volume de 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Cerca de R$ 250 mil em dinheiro foram apreendidos com um dos presos em Rio Preto

apreensões situa essa organi-
zação criminosa como uma das 
maiores em atuação no país.

O esquema utilizado pelos 
criminosos consistia na lavagem 
de bens e ativos multimilionários 
no Brasil e no exterior com uso 
de várias interpostas pessoas 
(laranjas) e empresas fictícias, 
a fim de dar aparência lícita ao 
lucro do tráfico.

Nesta segunda-feira, cerca 
de 670 policiais federais e mais 
30 servidores da Receita Federal 
cumprem 149 mandados de 
busca e 66 mandados de prisão 
nos estados do Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo, Mato Gros-
so do Sul, Mato Grosso, Pará, 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Norte, Bahia e Pernambuco. As 
medidas foram expedidas pela 
14ª Vara Federal de Curitiba.

Em continuidade às ações 
de cooperação internacional, 
foram expedidas, ainda, difusões 
vermelhas na Interpol para a 
prisão de oito investigados que 
estão no exterior, bem como 
a identificação e sequestro de 
bens em outros países.

ENTERPRISE - O nome da 
operação faz alusão à dimen-
são da organização criminosa 
investigada, que atua como um 
grande empreendimento inter-
nacional na lavagem de dinheiro 
e exportação de cocaína, o que 
trouxe alto grau de complexidade 
à investigação policial.

Ex-namorada invade casa em 
condomínio de luxo e bate carro 

Uma mulher de 31 anos 
invadiu o condomínio Damha 
V, em Rio Preto, na tarde deste 
domingo (22) e bateu o carro 
em um poste de iluminação. A 
Polícia Militar foi acionada porque 
a mulher também invadiu a casa 
de seu ex-namorado, um empre-
sário de 63 anos, e ameaçava 
se matar.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o empresário estava com 
seu veículo parado na cance-
la da portaria do condomínio, 
aguardando a liberação, quando 
a ex- chegou em outro carro e 
bateu na traseira do carro dele 
para forçar sua entrada. O ho-
mem entrou no condomínio e 
foi seguido pela mulher, mas no 
trajeto, ela perdeu o controle da 
direção e bateu o carro em um 
poste de iluminação.

Após a confusão, os funcioná-
rios do condomínio descobriram 
que a mulher era uma ex-namo-
rada do morador e que estava ali 
por ciúmes, já que ele estaria em 
um outro relacionamento. Após o 
acidente, a mulher seguiu a pé 

Tatiana PIRES

Carro batido em poste, após mulher invadir condomínio 
e invadir casa do ex

Divulgação

PM ACIONADA

em direção à casa do ex. O mo-
rador foi avisado e deixou o local.

Ainda de acordo com o re-
gistro policial, ao perceber que 
o ex não estava na residência, 
ela se trancou e ficou em um 
dos cômodos. A Polícia Militar 
foi chamada pelos funcionários 
e, ao chegar em frente à casa, 
a mulher apareceu na sacada. 
Os policiais solicitaram que ela 
descesse para conversarem, 
mas ela se negou e falava que 
iria se matar.

Os policiais, então, decidiram 
entrar na residência e precisa-
ram arrombar a porta do quarto 
em que ela estava. A mulher foi 
conduzida à Central de Flagran-
tes, onde foi ouvida e liberada, já 
que o empresário compareceu, 
acompanhado de seu advogado, 
e não quis processá-la criminal-
mente.

Um representante do Damha 
V também esteve na delegacia e 
solicitou o registro para prestar 
contas aos condôminos, em 
razão da violação do local pela 
entrada súbita da mulher, o que 
colocou em risco a integridade 
dos moradores e funcionários.

Idosa de 70 anos cai em golpe 
do falso sequestro do filho

Uma idosa de 70 anos, 
moradora de Rio Preto, teve um 
prejuízo de R$ 5.600 mil ao cair 
no golpe do falso sequestro. A 
vítima contou à Polícia Civil ter 
recebido um telefonema de um 
homem neste domingo (22), 
que afirmava ter sequestrado o 
filho dela.

Do outro lado da linha um 
homem gritava “Mãe, mãe, me 
socorre”. A vítima perguntou 
quem estava falando e o homem 
respondeu “aqui é seu filho, o 
André”.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o golpista falou para a 
vítima desligar o telefone fixo 
e ligar o celular, mas ele não 
tinha o número. A aposentada 
informou o número e homem 
ligou em seu celular, de um 
número privado. Ela contou aos 
policiais que a todo momento, 
o homem ameaçava matar seu 
filho, caso não cumprisse as 

Tatiana PIRES

Caso foi registrado no Plantão Policia como extorsão

Arquivo DHOJE- Cláudio LAHOS

PERDEU R$ 5,6 MIL

ordens dele. Durante a ligação, 
a idosa acabou passando varias 
informações como o local onde 
mora e características de seu 
veículo, incluindo a placa. O es-
telionatário também perguntou 
se ela tinha dinheiro em casa e 
ela respondeu que tinha apenas 
R$ 300 e uma corrente de ouro. 
Ele, então, ordenou que a vítima 
colocasse o dinheiro e a joia em 
um envelope e seguisse até uma 
agência bancária.

Ainda de acordo com o regis-
tro policial, no banco, a aposen-
tada realizou uma transferência 
no valor de R$ 3 mil para a conta 
indicada pelo bandido e fez três 
saques - um de R$ 1.500, outro 
de R$ 600 e outro de R$ 500. 
O tempo todo conversando com 
a aposentada pelo telefone, o 
homem falou para que ela saísse 
da agência bancária e entregasse 
o envelope para um homem que 
estaria esperando. O homem se 
aproximou e disse “vim buscar 

a encomenda”. Após pegar o 
envelope, ele foi embora a pé.

O outro bandido manteve a 
idosa na ligação e ela só per-
cebeu que havia caído em um 
golpe, quando o homem disse 
que só libertaria o filho quando 
ela entregasse as joias que tinha 
em casa. O bandido afirmou 
que o filho tinha revelado que 
ela tinha várias joias guardadas, 

porém, além de não ter joias, o 
filho dela sabe disso.

A aposentada foi até a Cen-
tral de Flagrantes, onde foi re-
gistrado o caso como extorsão. 
Ela descreveu o golpista como 
aparentando ter 28 anos, pardo, 
olhos castanhos, cabelo liso cas-
tanho claro e aproximadamente 
1,75 de altura. Ele vestia calça 
jeans e camisa polo amarela.

EM MIRASSOL

ENTORPECENTE

Explosão em cozinha 
deixa mulher 

gravemente queimada

Uma mulher de 46 anos 
ficou gravemente ferida em 
após uma explosão no Jardim 
Mariana I, em Mirassol, na tarde 
deste domingo (22). A vítima 
foi encaminhada ao Hospital 
de Base e aguarda vaga para 
ser transferida a um hospital 
especializado em atendimento 
a queimados.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima estava em 
uma chácara acompanhada de 
sua companheira. Enquanto 
a vítima cozinhava dentro do 
imóvel, a esposa estava do lado 

de fora, assando carnes na 
churrasqueira. A mulher, então, 
ouviu o barulho de uma explo-
são e ao adentrar na cozinha, 
viu que a companheira estava 
queimada da cintura para baixo.

A testemunha registrou o 
boletim de ocorrência seguin-
do orientação do HB para que 
a vítima seja transferida para 
unidade de saúde especializa-
da. Ela afirmou que não sabe o 
motivo que causou as chamas 
e a explosão.

A vítima, inicialmente, foi 
socorrida à UPA  (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Mi-
rassol.

Tatiana PIRES

Polícia incinera 1,7 tonelada 
Policiais civis da Deic (Di-

visão Especializada de Inves-
tigações Criminais) de Rio 
Preto realizaram a incineração 
de cerca de 1,7 tonelada de 
entorpecentes apreendida nos 
últimos seis meses na cidade 
e região.

A destruição ocorreu na ma-
nhã desta segunda-feira (23) 
em caldeiras de uma indústria 
da cidade.

As incinerações seguem 
os regulamentos da “Lei das 
Drogas”, e contaram com a 
participação de agentes da 
Polícia Civil, Ministério Público 
e Vigilância Sanitária.

Tatiana PIRES

ELMO PELOIA JUNIOR, faleceu aos 
65 anos de idade, natural de São Paulo/SP. 
Era divorciado da Sra. Deborah Ana Pereira 
Nunes e deixa os fi lhos Tatiana, Thalita e 
Lucas. Foi sepultado no dia 21/11/2020, 
às 21:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOSÉ CARLOS TRIGO ALVES, faleceu 
aos 81 anos de idade, natural de Olímpia/
SP. Era casado com a Sra. Antônia Apare-
cida de Godói Trigo. Foi sepultado no dia 
21/11/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capela Prever para o cemitério 
São João Batista.

EUZEBIO LOVARDO FACHIN, faleceu 
aos 76 anos de idade, natural de Poloni/SP. 
Era casado com a Sra. Alzira Siconelo Fa-
chin e deixa os fi lhos Ademir César, Edson 
Luiz e Edna Regina. Foi sepultado no dia 
21/11/2020, às 10:30, saindo seu féretro 
do velório Capela Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

MARIA BELLEI BOIATE, faleceu aos 
91 anos de idade, natural de Ipiguá/SP. Era 
viúva do Sr. Luiz Boiate e deixa os fi lhos 
Angelo Boiate, Glória Maria Boiate Estevan 
e Jovenilia Boiate Borges. Foi sepultado 
no dia 21/11/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório de Ipiguá para o cemitério 
municipal de Ipiguá.

DIRCE MARIA MARQUES MARTINS, 
faleceu aos 69 anos de idade, natural de 

  FALECIMENTOS

Monte Aprazível/SP. Era casada com o Sr. 
Alcides Ayusso Martins e deixa os fi lhos Lu-
ciana Cristina e Juliana. Foi sepultada no dia 
22/11/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Capela Prever  de Monte Aprazível 
para o cemitério de Monte Aprazível.

NATIMORTO, faleceu aos 0 anos de 
idade, natural de São José do Rio Preto/
SP. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
22/11/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério São 
João Batista.

JANE DOS REIS RUSSO, faleceu aos 
58 anos de idade, natural de Paulo de 
Faria/SP. Era solteira. Foi sepultada no dia 
23/11/2020, às 18:00, saindo seu féretro 
do velório municipal de Paulo de Faria para 
o cemitério de Paulo de Faria.

IZABEL PERRI DUTRA, faleceu aos 85 
anos de idade, natural de Tabatinga/SP. Era 
viúva do Sr. Ylário Dutra e deixa os fi lhos 
Hilário Aparecido, Elza, Luis Carlos e Eliza-
beth. Foi sepultada no dia 23/11/2020, às 
16:30, saindo seu féretro do velório Capela 
Prever para o cemitério São João Batista.

ROGERIO MARQUES DE GODOI, fale-
ceu aos 42 anos de idade, natural de São 
José do Rio Preto/SP. Era casado com a Sra. 
Fabiana Perpétua de Godói e deixa os fi lhos 
Rogério, Maicon, Jhonatan, Pamela, Sara e 
Cauan. Foi sepultada no dia 23/11/2020, às 
14:00, saindo seu féretro do velório Capela 
Prever para o cemitério São João Batista.
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Massagem tântrica: conheça 
a técnica e seus benefícios

Você já deve ter ouvido falar em massagem tântrica. Mas, 
você sabe como e por quais motivos ela é tão benéfica para a 
sexualidade saúde e bem estar?

A massagem tântrica surgiu na cultura Drávida em 2500 a.C, 
e tem  filosofia de base Tantra. Desde então, tem conquistado 
adeptos por seu potencial de realização na Sexualidade, na 
saúde física e mental além de equilibrar sua energia, incluindo 
redução da ansiedade e depressão.

Elogiada por alguns e olhada com desconfiança por outros, a 
massagem tântrica promete alguns benefícios surpreendentes.

Aqui tem alguns benefícios da massagem tântrica.

-Você se torna mais autoconfiante.
-Tem vida sexual mais plena 
-Mais libido para os dois 
-Remove os bloqueios físicos e mentais;
-Regula a ejaculação precoce;
-Aumento do desejo para o sexo 
-Alívio na dor da penetração no vaginismo; dentre outros 

benefícios.

Embora algumas pessoas acreditem que a massagem tântrica 
seja uma massagem erótica, e até mesmo em muitos lugares 
ela seja vendida dessa forma, na verdade ela muito mais do 
que apenas isso.  

Para além da busca pelo sexo e prazer, esse estilo de mas-
sagem busca uma maior circulação da energia vital nos chacras 
por meio dos toques.

E assim, auxilia no processo de cura, física e mental, além 
de impactar também no processo de autoconhecimento. E isso 
porque tal como em uma sessão terapêutica, os toques da 
massagem tântrica podem servir para revelar diversos aspectos 
sobre sua vida e ajudá-lo a ter mais clareza sobre sua tomada 
de decisões.

Os terapeutas tântricos são profissionais sérios e que preci-
sam estudar muito.

Essa é uma experiência que todo ser humano deve experi-
mentar em um momento da vida.

Se você tem um parceiro fixo é mais indicado ainda para o 
casal se concertar e passar pelo processo juntos.

É lindo quando uma casal se permite a uma terapia tântrica, 
nasce a união da alma.

Se vocês quiserem aprender algumas dicas para vivenciar 
com seu parceiro um pouquinho desta transformação venha 
para meu insta @mirnazelioli.

Beijos até a próxima!

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora do 
projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclu-
são, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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FASE FINAL

O Governo de São Paulo 
e o Instituto Butantan confir-
maram nesta segunda-feira 
(23) que o estudo clínico da 
CoronaVac chegou à fase final 
e os resultados sairão já na 
primeira semana de dezembro. 
A previsão é que 46 milhões 
de doses estejam disponíveis 
no Brasil até janeiro de 2021.

Isso será possível porque 
o estudo clínico alcançou 
o patamar necessário para 
abertura da pesquisa e análise 
da eficácia da vacina. Até o 
momento, 74 voluntários se 
infectaram, número superior 
ao mínimo requerido para esta 
etapa, que previa ao menos 61 
participantes contaminados.

Os resultados serão envia-
dos pelo Comitê Internacional 
independente na primeira se-
mana de dezembro para que 
a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) analise 
o relatório para verificação 
da vacina desenvolvida pelo 
Butantan em parceria interna-
cional com a biofarmacêutica 
Sinovac Life Science.

“A celeridade do Instituto 
Butantan, também por essa 
expertise de produção consa-
grada de vacinas, pode per-
mitir que a CoronaVac seja a 

CoronaVac deve ter doses 
disponíveis em janeiro

primeira disponível para nossa 
população. Só com a vacina 
viveremos o nosso normal. Até 
então, precisamos lembrar 
que estamos em quarentena 
e todo comportamento deve 
ser responsável, mantendo 
todas as regras sanitárias, dis-
tanciamento social e utilizando 
máscaras. Conclamamos as 
pessoas para colaborar com 
as medidas ao controle e com-
bate da pandemia”, afirmou o 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Instituto Butantan divulgou que vacina está em fase final e já pode ser realidade no 
final de janeiro de 2021

Divulgação

COVID
Rio Preto tem 295 novos casos no fim de semana

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
segunda-feira (23) os dados 
de casos de coronavírus con-
firmados no município durante 

Vinicius LIMA

Divulgação

(infecção antiga). No total são 
28.505 casos registrados na 
cidade, atingindo 2.774 pro-
fissionais da saúde.

Também foram contabili-
zadas mais cinco mortes pela 
doença, sendo três só no do-
mingo (22). São 779 óbitos 
desde o início da pandemia, 
com uma taxa de letalidade 
de 2,7%. Rio Preto ainda teve 
216 pacientes curados do 
Covid-19, chegando 26.927 
recuperados, o equivalente a 
94,4% dos casos.

Na última semana, o per-
centual de positividade em 
casos leves e graves registrou 
um aumento, saindo de 47,4% 

para 62,6% nos casos graves 
e de 19,3% para 31% nos 
casos leves. A média móvel 
está em 95 casos por dia, 
enquanto a média de óbitos 
está em duas mortes por dia. 
O coeficiente de incidência é 
de 6.187 casos para cada 100 
mil habitantes.

Rio Preto conta com 258 
pacientes internados com sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG), sendo que 88 estão 
em UTI e 170 na enfermaria. 
Nos casos confirmados de 
Covid-19, são 134 internados, 
com 63 na UTI e 71 na enfer-
maria. A taxa de ocupação de 
UTI é de 37,98% no município.

ESPORTE 

Saúde divulgou relatório com 295 casos de Covid 
confirmados no final de semana

Marcos Freitas/ Agência MIRASSOL

o fim de semana. Foram 295 
novos casos contabilizados 
entre sexta-feira (20) e do-
mingo (22), sendo 291 por 
exame PCR (infecção recente) 
e quatro por teste sorológico 

Mirassol vence e 
garante classificação

Em seu último jogo no es-
tádio José Maria de Campos 
Maia pela primeira fase da Série 
D do Campeonato Brasileiro, o 
Mirassol fez o dever de casa e 
bateu a Cabofriense por dois 
a zero na noite deste domingo 
(22). O resultado garante ma-
tematicamente a classificação 
do Leão para o mata-mata com 
uma rodada de antecedência.

O primeiro tempo começou 
equilibrado. A Cabofriense levou 
perigo com Sillas, que chutou 
por cobertura após saída do 
goleiro, que se recuperou bem e 
defendeu. O Mirassol respondeu 
com Eduardo invadindo a área e 
chutando cruzado. A bola des-
viou e passou na pequena área, 
mas ninguém completou.

Aos 22 minutos, o time visi-
tante assustou de novo com ca-
beceio de Feitosa após cobrança 
de escanteio. Mas quem abriu 
o placar foi o Mirassol. Aos 31 
minutos, a bola foi lançada para 
área em cobrança de falta e a 
defesa não conseguiu afastar. O 
zagueiro Danilo Boza chutou de 
primeira e forte, sem chances 
para o goleiro.

Logo no começo do segun-
do tempo, o placar quase foi 
ampliado, com Cássio Gabriel 
acertando o travessão. A Cabo-
friense respondeu com Mascote, 
que saiu cara a cara com o go-
leiro Jeferson e chutou rasteiro, 

mas o camisa 1 do Leão levou 
a melhor em grande defesa. O 
gol da vitória mirassolense veio 
aos 41 minutos, com Lucas 
Silva sendo derrubada na área 
e o árbitro marcando pênalti. 
Na cobrança, Fabrício definiu o 
placa por dois a zero.

“Essa foi a partida mais difícil 
que tivemos em casa, contra um 
time organizado e bem forte. Ti-
vemos a inteligência de conduzir 
o nosso jogo até a vitória e isso 
mostra a evolução da equipe. 
Alcançamos nosso primeiro 
objetivo, mas temos ainda uma 
grande caminhada e precisamos 
continuar evoluindo’, comentou 
o técnico Eduardo Baptista.

Com a vitória, o Mirassol 
chegou a 25 pontos e ocupa 
a vice-liderança do grupo 7. A 
equipe volta a campo no sábado 
(28), às 15h para enfrentar o 
Bangu fora de casa, em busca 
da liderança da chave.

Vinicius LIMA

Rio-pretense é campeão 
internacional de tênis

O tenista rio-pretense Ma-
teus Alves ficou com o título do 
future de Heraklion, na Grécia, 
nesta segunda-feira (23). O 
atleta, do centro de treinamento 
Alves & Oliveira Tennis, entrou na 
chave principal de simples como 
lucky loser e acabou com o título 
da competição.

Na final ele passou pelo 
búlgaro Adrian Andreev, por 
dois sets a zero, parciais de 7/6 
e 6/4. No primeiro set, Mateus 
conseguiu virar um placar bem 
apertado, após estar perdendo 
por 5/2. Nesta segunda, por 
causa das chuvas, ele acabou 
tendo rodada dupla. O atleta 
rio-pretense passou pelo argen-
tino Facundo Diaz Acosta, na 
semifinal, por 6/3 e 6/2.

Mateus falou um pouco sobre 
a semana e o título conquistado. 
“Nessa última semana consegui 
aproveitar ao máximo os jogos. 
Valeu muito esses meses de 
esforços, pandemia, e chegar 
agora nessa gira e ser campeão. 
Quero agradecer todos os meus 
trabalhadores, ao Augusto que 
está aqui comigo, e ao pessoal 
que não está aqui também pela 
força durante todo esse tempo. 
Eu estava precisando me en-
contrar, encontrar um bom tênis 
e consegui, principalmente no 
mental, onde evolui bastante”, 
afirmou.

Mateus comentou também 

sobre a virada na final.  “Tive 
rodada dupla e foi bem dura 
mesmo. Primeiro encarei o meu 
parceiro de duplas, foi bem com-
plicado, mas consegui impor o 
meu ritmo e vencer. Ai na final, é 
sempre um jogo bem desafiador, 
mas eu estava bem confiantes 
antes de entrar em quadra.  Ele 
começou muito bem e o placar 
estava 5/2 pra ele, mas eu não 
desisti. Fiquei lutando ponto a 
ponto e valeu todo o esforço. 
Venci no final. Foi sensacional 
essa volta e somar esses impor-
tantes pontos que me ajudam a 
subir no ranking”, concluiu.

O tenista seguirá na Grécia 
para a disputa de mais um future 
nesta semana.

Da REDAÇÃO

Secretário de Estado da Saúde 
Jean Gorinchteyn.

Os testes no Brasil estão 
sendo coordenados desde julho 
pelo Butantan em 16 centros 
de pesquisa científica espalha-
dos em sete estados brasileiros 
e no Distrito Federal. Um deles 
é a Famerp de São José do 
Rio Preto. Na última semana, 
o primeiro lote com 120 mil 
doses chegou a São Paulo. 
A expectativa do Governo do 

Estado é que o Butantan obte-
nha a aprovação da Anvisa ao 
imunizante até janeiro de 2021.

Até janeiro, o Butantan es-
pera deter 46 milhões de doses 
da vacina. Como o processo de 
produção deste tipo de imuni-
zante é bastante similar ao dos 
demais fabricados e desenvolvi-
dos pelo instituto paulista, uma 
campanha de vacinação poderá 
começar tão logo a Coronavac 
seja registrada pela Anvisa.

Divulgação
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OS CÃES E OS GATOS NÃO SÃO DE RUAS, SÃO DE PESSOAS IRRESPONSÁVEIS. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!SUELI NORONHA Kaiser, 

empresária, com os netos e as 
fi lhas Vanessa Kaiser Duarte, 
Carlinha Kaiser Randig e o ma-
rido Daniel Randig, passaram 
o fi nal de semana curtindo a 
natureza e a casa de veraneio 
no Condomínio Enseada Azul, 
em Fronteira.

APARECIDO Donizeti dos 
Santos, Promotor de Justiça, 
ao lado de Lusinete Mello, fes-
tejou aniversário no sabadão. 
Felicidades e muitas alegrias. 
Parabéns!

JESSICA CRESTANE re-
solveu fi car noiva de Hubert 
Rizzo. O casalzinho cada vez 
mais apaixonados promete 
casório para 2021.

DEPOIS DE 20 ANOS, o 
empresário Giovanni Tapparo 
e Águeda conseguiram viajar 
com os fi lhos, noras e netos 
para semana de relax total na 
Praia de Itamambuca, litoral 
paulista.

WALTER STERNIERI, ao 
lado da médica Valéria Braile e 
familiares, ganhou idade nova 
ontem, dia 23. Aquele abraço!

 CUIDADO GENTE. Os joga-
dores do time Palmeiras F.C., 
Willian, Rafael Veiga, Anibal, 
Breno Lopes, Alan entre outros 
atletas testaram positivo para 
a Covid-19.

BÁRBARA LANIA Pereira 
foi muito cumprimentada pelos 
amigos e familiares ontem, 
pela nova idade assumida.

YAKISSOBA DO BEM foi 
o maior sucesso no domingo, 
com renda para APAE de Rio 
Preto. Que maravilha!

 ACORDO. SBT, Record e 
Band estudam a costura de 
um “acordão” para adquirir 
os direitos de transmissão do 
Campeonato Carioca de 2021.

RELARGADA AGUDA. Co-
meçou a propaganda política 
em São Paulo para ver quem 
vai ser o prefeito de São Paulo. 
O marqueteiro do Bruno Co-
vas já mandou aos eleitores 
o primeiro recado do Tucano 
para o membro nacional do 
Movimento dos Sem-Teto Gui-
lherme Boulos:”O que você 
prefere: fi car em casa ou fi car 
sem casa”?  Sem comentário!

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Fique Informado
Foi lançado neste f im de 
semana, o site of icial do 
projeto “Palavras Para o Nascer 
– Do Parto ao Mundo” (www.
palavrasparaonascer.com.br), 
que foi contemplado com o 
Prêmio Nelson Seixas 2020 
e tem o intuito de informar 
e sensibi l izar as pessoas 
sobre a importânc ia dos 
momentos iniciais do bebê e 
do seu entorno para formação 
psíquica. As idealizadoras 
do projeto, a psicanalista 
Cláudia Grisi Mouraria e a 
fotógrafa Nathalie Gingold, 
formataram um site explicando 
de maneira didática o processo 
de construção do psíquico da 
criança, com fotografias entre o 
relacionamento das mães com 
os seus bebês.

Tel. (17) 3233-4888

Lançamento
Foi lançado oficialmente ontem, 
o “Projeto Eu Sou”, exposição 
virtual concebida pela fotógrafa 
e fotojornalista Milena Aurea, 
de Rio Preto. O lançamento 
aconteceu em live no perfil 
da fotógrafa no Instagram 
(@milenaaureafotografia). 
A exposição reúne ensaios 
de nu artístico, revelando o 
corpo feminino para além 
dos estigmas impostos pela 
sociedade machista.

DiáriodoBob
Limpando gavetas. Começou a viagem de volta para aqueles 

que embarcaram em 2016 no trem de passageiros, convidados 
de várias classes e competências, diante do fim de mais um 
mandato do gestor vencedor Edinho Araújo. Muitas cadeiras 
e mesas vão ficar vazias, no entanto outras, acostumadas 
com seus donos jubilados passarão apenas por uma demão de 
verniz.  Pelo sim, pelo não, já tem torcedores fazendo apostas e 
casando valores adiantados que o próximo presidente da Câmara 
já sentou na cobiçada cadeira e tem guatambu-rugoso de sobra 
pra voltar a ser Rei. Delegado jubilado. Aparecido Capelo que 
não pretendia mais disputar uma eleição pra vereador aceitou o 
convite, mas ficou no meio do caminho. Ha quem diga que, na 
próxima gestão, uma cadeira onde se lê “Segurança Pública” pode 
ser dele. Hipótese.  Se João Doria, por algum motivo, decide 
não sair candidato ao Planalto, será candidato à reeleição (ele 
não deverá desistir em qualquer hipótese). Mas, há outros nomes 
na fila para o governo de São Paulo. O ex-governador Geraldo 
Alckmin é um deles, Rodrigo Garcia (DEM), secretário do gover-
no é outro. Guardado a 7 chaves. Um shopping de Rio Preto 
deverá prestar contas desde 2015 a uma agência de viagens. A 
decisão é do juiz de Direito Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, da 
7ª vara Cível. A agência, que é locatária de uma sala comercial 
no estabelecimento, requereu a prestação de contas referentes 
ao seu contrato desde 2015. Segundo ela, os balancetes, 
na forma como são enviados period espesas e seus valores. O 
shopping foi devidamente citado, contudo, deixou de prestar 
contas e, também, de apresentar defesa, fazendo presumir como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial. Na avaliação do juiz, a 
ação procede.O shopping terá o prazo de 15 dias para prestar os 
esclarecimentos. Mulher de Moro. Rosângela Moro, casada há 
21 anos com o ex-ministro Sérgio Moro, prepara o lançamento 
do livro Os dias mais intensos – Uma história pessoal de Sérgio 
Moro, onde relata a vida ao lado do marido, marcada pela maior 
investigação de combate à corrupção do país e sua ascensão à 
Esplanada dos Ministérios. “No governo Bolsonaro, se você dis-
corda, vira inimigo número um”, diz Rosângela. Ponto e basta!

Papai Noel
A tradicional festa do Plaza 
A ven i da  Shopp i ng  pa r a 
celebrar a chegada de Papai 
Noel foi diferente este ano. 
Por conta da pandemia, o bom 
velhinho foi recepcionado em 
uma grande carreata na tarde 
de sábado passado. Papai 
Noel percorreu algumas das 
principais ruas e avenidas de 
Rio Preto para anunciar o início 
da temporada natalina do Plaza 
Avenida Shopping.

O boa pinta Henrique Lois Marchioni curtindo tarde 
ensolarada

Espera da Cegonha
O jovem empresário da noite 
rio-pretense João Vitor Ferreira 
de Souza e Jessika Canhedo 
Parra ficaram sabendo que 
serão papais pela primeira vez 
de uma menina em maio de 
2021. A filha herdeira, será 
registrada como o nome de 
Alice. Os avós João Carvalho 
e Miriam Ferreira e Marcos e 
Cristiane Canhedo Parra estão 
contando os dias e as horas 
para a chegada da netinha 
Alice.  

henriforne@gmail.com

Quarentão
O empresário Vinícius (Zug) 
P i r es  comemorou  i dade 
redonda (40 anos) no último 
final de semana, e ganhou o 
melhor presente do mundo, 
com o nascimento de sua 
primogênita filha Maria Clara. 
Vinícius (Zug) e a mamãe 
de primeira viagem Rapaela 
Vetorasso Fauaz Pires estão 
curtindo muito a princesinha 
com seus familiares. Muita 
saúde e felicidades à pequena 
Maria Clara.  

SPOTlight

(17) 99181-4336

Fábio e Fifi  Marques dos Santos, aniversariante
 da semana passada  

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)
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2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PE 339/2020 – Proc. 12883/2020
QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 
03.000.032/0001-85
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
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 37/17- Contrato: DIL/0029/17
Contratada: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE ME-
DICINA DE SJRIO PRETO
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão Presencial nº 01/17- Contrato: PRP/0001/17
Contratada: Banco do Brasil SA
Nos termos da cláus. 3ª, item 3.5, fi ca o contrato supra-
mencionado reajustado em aproximadamente 2,30545%, 
correspondente ao índice IPCA-IBGE apurado no período de 
ago/19 a jul/2020. SEF. Angelo B. Neto.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020
ATA Nº 0906/20
CONTRATADA: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOS-
PITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na 
REMUME - Valores Unitários – Item 02 – R$0,450;- Item 09 
– R$2,400; Item 10 – R$0,990  – SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2020
ATA Nº 0907/20
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PROCUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de saneantes, detergente e fi tas de 
reagente - Valor Unitário – Item 03 – R$149,9900 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0908/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para 
combate do COVID-19 - Valor Unitário – Item 15 – R$0,24 – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 360/2020
ATA Nº 0909/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 01 – R$76,910 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 397/2020
ATA Nº 0910/20
CONTRATADA: CRACIA COMERCIO DE MATERIAL ESCO-
LAR E ESPORTIVO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de papel A4 e A3 para unidades 
escolares - Valores Unitários – Item 01 – R$12,27; Item 02 – 
R$12,27 – SME – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 397/2020
ATA Nº 0911/20
CONTRATADA: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 
INFORMATICA EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de papel A4 e A3 para unidades es-
colares - Valor Unitário – Item 03 – R$28,39 – SME – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 399/2020
ATA Nº 0912/20
CONTRATADA: JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de colchonetes, cadeirote e bebe 
conforto para unidades escolares - Valor Unitário – Item 03 – 

R$50,00– SME – Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 399/2020
ATA Nº 0913/20
CONTRATADA: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
OBJETO: Fornecimento de colchonetes, cadeirote e bebe 
conforto para unidades escolares - Valor Unitário – Item 02 – 
R$224,00 – SME – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020
CONTRATO Nº CHP/0006/20
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RU-
RAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -COOPERIOPRETO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação Escolar - Valor Total: R$103.230,00 
- SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 
12 meses. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 357/2020
CONTRATO PRE/0138/20
CONTRATADA: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI ME
OBJETO: Prestação de serviço de tratamento de água e ma-
nutenção da Fonte Interativa da Cidade das Crianças - Item 
1 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli– Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$92.289,96
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 20588/2020
CONTRATO Nº: DPL/0074/20
CONTRATADA: SENSORWEB SERVIÇOS DE TECNOLO-
GIA DA INFORMAÇÃO S.A.
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento remoto 
de temperatura para a câmara fria do CADI – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$4.620,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 19071/2020
CONTRATO Nº: DPL/0075/20
CONTRATADA: SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO 
PRETO LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de translado funerário com 
veículos adaptados para translado de corpos – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$30.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 20859/2020
CONTRATO Nº: DPL/0076/20
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de alar-
me e câmeras da Fazenda Ambiental – SMSG – Ulisses R. 
Almeida
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$16.800,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

SESSÃO DE ANALISE DE AMOSTRAS
Modalidade: Pregão Eletrônico 134/2020 Processo: 
11374/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras e 
longarinas para a Secretaria Municipal de Saúde.
Informamos que, conforme solicitação da Secretaria de Saú-
de, fi ca redesignada a sessão de análise das amostras para 
o dia 09/12/2020, na Secretaria Municipal de Saúde, na Ave-
nida Romeu Strazzi, 199, Jd Sinibaldi, CEP: 15084-010,São 
José do Rio Preto, a partir das 09:00hs, fi cando facultado o 
acompanhamento da sessão a todos os interessados. Maria-
na Correa Pedroso Fernandes- Pregoeira
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
JOÃO PAULO II (RUA BECHARA JORGE HAGE ESQ. RUA 
NILSON CASADO)  – SEC. MUN. SAÚDE - Tendo em vista 
que a empresa CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, tempestiva-
mente, e em atendimento a Notifi cação publicada na impren-
sa ofi cial no dia 13 p.p., protocolou envelope lacrado conten-
do nova proposta fi nanceira, para fi ns de exercício do direito 
de preferência previsto na LC 123/06, fi ca designado o dia 
25/novembro/2020, às 08:30 horas, para a sessão pública de 
abertura do referido envelope, a qual será realizada na sala 
de audiências da Diretoria de Compras e Contratos (2º andar 
do Paço Municipal). Publique-se o presente para ciência dos 
interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 

e Contratos – Presidente da CML
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
407/2020 – PROCESSO Nº 13.430/2020 
Objeto: Aquisição de mobiliário para o Cemitério São João 
Batista. Secretaria Municipal de Administração. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 25/11/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PINÓQUIO 
(AV. NOVA GRANADA, 4329) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 
A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação, que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante deste julgamento, e declara habilitadas a pros-
seguir no certame as empresas: ELLIPSE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI, COMERCIAL PRADELA LTDA e 
CONSTRUTORA POLACHINI LTDA. Decorrido o prazo re-
cursal ”in albis” fi ca designado o dia 02/DEZEMBRO/2020 às 
08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. 
O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados.  Publique-se para 
ciência. 
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUA-
ÇÃO E.M. JOANA CASAGRANDE VINHA (RUA JOAQUIM 
RODRIGUES JUNIOR S/Nº, TALHADOS) – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal de Licitações acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de 
Educação, que é utilizado como razões de decidir e passa a 
fazer parte integrante deste julgamento, e declara habilitadas 
a prosseguir no certame as empresas: ELLIPSE PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI; MLS GERENCIAMENTO DE 
OBRAS LTDA EPP e RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO 
ME e, inabilitada a empresa CONSTRUTORA CONSTRU-
CERTO EIRELI (não atendeu ao item 5.1, alínea b.1, item 
“b” do edital e, também, apresentou a caução de garantia 
de participação (subitem 5.1 alínea “f”) em desacordo com o 
exigido no edital e no art. 56 da LF 8666/93 eis que apresen-
tou Fiança Bancária emitida por empresa que não registro 
como instituição bancária nos termos da legislação brasi-
leira).  Decorrido o prazo recursal ”in albis” fi ca designado 
o dia 03/DEZEMBRO/2020 às 08:30 hs., para a sessão de 
abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão 
se acha encartada nos autos do processo a disposição dos 
interessados.  Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 486/2020, PROCESSO 13.826/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição areias, pedra, tijolo e ou-
tros para a Secretaria Municipal de Educação. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 09/12/2020, 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.
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° 487/2020, PROCESSO 13.827/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição disjuntores para manuten-
ção predial da Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 11/12/2020, às 14:30h. 
e abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
 RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 434/2020 - PROCES-
SO n.º 13.616/2020
Objeto: Registro de preço para aquisição de eletrodomés-
ticos para unidades escolares. Secretaria Municipal de 
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Educação.
Informamos que foi retifi cada a Especifi cação do item 09, 
constante do Anexo I do edital. Fica redesignada a data para 
o processamento do pregão para o dia 11/12/2020 às 08:30 
hs, no site www.riopreto.sp.gov.br - "PORTAL DE COM-
PRAS". A presente retifi cação está disponibilizada no Portal 
de Compras juntamente com o Edital Retifi cado a todos os 
interessados. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 
53/2020 – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 –PROC.64/2020 
Contratada: ITAÚ UNIBANCO S/A
Objeto: contratação por credenciamento de instituição 
fi nanceira para efetuar o recebimento das contas de forneci-
mento de água, esgotamento sanitário e outros documentos 
que o SeMAE venha a emitir e autorizar no padrão de guia/
convênio de arrecadação da Federação Brasileira de Bancos 
– FEBRABAN.
Valor anual estimado: R$260.051,84  Prazo: até 28.08.2025  
Data da Assinatura: 23.11.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
DE CREDENCIAMENTO– CHAMADA PÚBLICA 02/2020 – 
PROC. nº 79/2020
Objeto: Credenciamento de instituições fi nanceiras para 
concessão de empréstimos aos SERVIDORES ativos do 
SeMAE, nas condições aprovadas pelo Banco Central do 
Brasil, para pagamento através de descontos consignados 
em folha de pagamento, conforme Decreto Municipal nº 
18.543/2020 e suas eventuais alterações. 
Após análise dos documentos a Comissão de Licitações de-
cidiu DECLARAR HABILITADAS as instituições BANCO DO 
BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, ITAÚ UNIBANCO 
S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL para o CREDENCIAMENTO no que se re-
fere à concessão de empréstimos aos SERVIDORES ativos 
do SeMAE, nas condições aprovadas pelo Banco Central do 
Brasil, para pagamento através de descontos consignados 
em folha de pagamento. São José do Rio Preto 23/11/2020 – 
Sonia M. F. S. Gomes – Presidente da CL
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
47/2020 – PROCESSO SICOM 3272/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de Limpeza, Asseio e Copa, com a disponi-
bilização de materiais e equipamentos.
Sessão pública realizada on line no dia 16.10.2020 com 
continuação nos dias 28.10.2020 e 09.11.2020, sendo adju-
dicado o objeto à vencedora RUCK EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP para o item. A empresa STA-
FF´S RECURSOS HUMANOS LTDA. apresentou recurso 
sendo NEGADO O PROVIMENTO. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
47/2020 – PROCESSO SICOM 3272/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 19.11.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 071 – 23.11.2020 - RESOLVE: 
Art. 1º - Fica nomeado como FISCAL DE SERVIÇOS DA 
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ÁGUA o 
servidor Renan da Silva Martelo (Agente de Saneamento), 
matricula 889 e como SUPLENTE DA FISCALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO ÁGUA o servidor e Leonardo Galvão Eggert (Agente de 
Saneamento), matrícula 886. Art. 2º - Fica nomeado como 
FISCAL DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO ESGOTO o servidor Renato Takahashi 
(Gestor de Saneamento), matricula 466 e como SUPLEN-
TE DA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ESGOTO o servidor Gilberto 
Scandiuzzi Filho (Gestor de Saneamento), matricula 771. 
Art. 3º - Ficam nomeados como MEMBROS DA COMISSÃO 
DE RECEBIMENTO os servidores Flávio Severino da Silva 
(Agente de Saneamento), matricula nº 238; Felipe Abner 
Araujo de Souza Cezar (Agente de Saneamento), matricula 
nº 885 e Isabella Ferreira Camacho (Agente de Sanea-
mento), matricula nº 1036 e como MEBROS SUPLENTES 
DA COMISSÃO os servidores Marcelo Antonio de Oliveira 
(Agente de Saneamento) matricula 1021; Carlos Eduardo 
Monteiro de Oliveira (Agente de Saneamento), matricula nº 
914 e Marivaldo Roberto Sinhorini (Agente de Saneamen-
to, matricula nº 139. Art. 4º - A fi scalização e suplência da 
fi scalização permanecem inalterados. Art. 5º - Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos 
a partir do dia 1º de novembro de 2020, data de início da 
atividade, revogando-se as disposições em contrário. PU-
BLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. São José do Rio 
Preto, 23.11.2020 - Nicanor Batista Junior Superintendente 
do SeMAE
S. J. Rio Preto 23.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 270 referente a Notifi cação 18818/2020
Fica advertida a empresa GUSTAVO BRUNELI CARDOZO 
44737562890, CNPJ: 35880875/0001-00, IM: 3703840, 
localizada na Rua Amélia Quiles Graciano, 335, sala late-
ral, Parque Nova Esperança, CEP: 15047-391 – São José 
do Rio Preto/SP, datada em 12/08/2020, em virtude do não 
cumprimento da Notifi cação nº 18818, MOTIVO: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no em-
preendimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, 
CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da 
Lei Mun n° 6499/96 e Resol Conama n° 313/2002, BASE 
DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, VALOR: R$ 7.589,82, Do 
exposto, fi ca a empresa advertida a realizar no prazo de 
15 dia (s), a partir do recebimento desta, a (s) exigência (s) 
supra (s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento.  Assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
Marilene Antunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR JU 83762149 0 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 318 referente a Notifi cação 18811/2020
Fica advertida a empresa VERA LUCIA LENCE 
10280988800 ENCERRADA, CNPJ: 32462480/0001-07, 
PFJ: 1658048, localizada na Rua Agostinho Passarelli, 103, 
sala 2, Res Jd Vista Bela, CEP: 15041-684 - São José do 
Rio Preto/SP, datada em 16/09/2020, em virtude do não 
cumprimento da Notifi cação nº 18811, MOTIVO: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no em-
preendimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, 
CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da 
Lei Mun n° 6499/96 e Resol Conama n° 313/2002, BASE DE 
CÁLCULO: 2002,59 UFIR, VALOR: R$ 7.589,82, Do expos-
to, fi ca a empresa advertida a realizar no prazo de 15 dia (s), 
a partir do recebimento desta, a (s) exigência (s) supra (s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará 
sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento.  
Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes 
Fernandes, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR JU 83764496 9 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051457
Fica autuado ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, CPF: 
333338328-44, RG: 406600880-(SSP), PFJ: 1027014, 
localizado na Rua Pedro Góes, 2287, apto 23B, Jardim 
Congonhas, CEP: 15030-020 -  São José do Rio Preto/SP, 
auto datado em 08/09/2020, o infrator qualifi cado deixou de 
atender a Notifi cação n° 19167 de 27/07/2020 , motivo da au-
tuação: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 2º, LM Nº 7419/99, BASE 
DE CÁLCULO: 2 SALÁRIOS, MULTA: R$ 2.090,00 (dois mil 
e noventa reais). O pagamento da multa imposta não isenta 
o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Assinado 
pela Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes Fernandes, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR 
JU 83764390 1 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019618/2020

Fica notifi cada a empresa AOC RESTAURANTE SAUDA-
VEL LTDA, CNPJ: 36633739/0001-88, IM: 370895/0, PFJ: 
1661911, localizada na Av José Munia, 4775, Loja 04, Nível 
02, Jardim Brasilusa, CEP: 15085-350 - São José do Rio 
Preto/SP, datada em 19/10/2020, MOTIVO: Armazenar e de-
positar adequadamente os resíduos gerados no empreendi-
mento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, ENVIAR 
PARA FCNEVES@RIOPRETO.SP.GOV.BR COMPROVAN-
TE DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (ÓLEO DE 
COZINHA), Lei Vigente: Art 2°, § 3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II 
da Lei Mun n° 6499/99 e Resol Conama n° 313/2002, prazo 
de 5 dia (s), Multa de 2002,59 UFIR (x 1 R$ 7.589,82). O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane 
Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi devol-
vida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
acordo com registro do AR JU 83772939 0 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019684/2020

Fica notifi cada a empresa ROSEMEIRE BATISTA DA CON-
CEIÇÃO, CNPJ: 37067822/0001-08, IM: 3742120, PFJ: 
1677802, localizada na Rua Jorge Tibiriça, 2871, casa A, 
Centro, CEP: 15010-080 - São José do Rio Preto/SP, datada 
em 28/10/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar adequada-
mente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a 
destinação fi nal desses resíduos, Lei Vigente: Art 2°, § 3°, inc 
XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/99 e Resol Cona-
ma n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 UFIR 
(x 1 R$ 7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR NESTA 
SECRETARIA COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DOS 
RESÍDUOS DE TATUAGEM. O não cumprimento da Noti-
fi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pela 
Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes Fernandes, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
83772990 8 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 386/2020

Conforme requerimento referente a “IMPUGNAÇÃO DA 
NOTIFICAÇÃO 18601”, Protocolo: 2020131777, a pedido de 
RBM RESTAURANTE LTDA, localizado na Av José Munia, 
4775, loja F-2019, Jardim Redentor, CEP: 15085-350 – São 
José do Rio Preto/SP, emitiu-se o OFÍCIO Nº 386/2020, em 
09 de julho de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Postu-
ras Edson Francisco da Silva Junior, informou seu indeferi-
mento, pois de acordo com informação fi scal, não foi solicita-
do caixa de gordura e quanto à destinação de resíduos, por 
se tratar de restaurante, se faz necessária a comprovação da 
destinação do óleo de cozinha usado. Publica-se o referido 
Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JU 83762242 0 BR, acusando “não procurado”.

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
04/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO FILAN-
TRÓPICA MAMÃE IDALINA, OBJETIVANDO A TRANSFE-
RÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A 
AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA LUIZA DE 
OLIVEIRA E SILVA. 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal da Educação, neste ato representada por sua titular, 
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, 
CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal 
nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO 
FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, neste ato representa-
da por seu Presidente Justiniano Vieira Rocha, doravante 
denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal 
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no 
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada 
no Diário Ofi cial do Município em 12/05/2017 e o Edital de 
Credenciamento SME nº 60/2017 publicado em 07/06/2017, 
cuja execução de serviço será em consonância com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinen-
tes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:-
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula 
quarta deste Termo, fi ca suprimido em R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), passando a viger no montante de R$ 2.125.384,08 
(dois milhões, cento e vinte cinco mil, trezentos e oitenta e 
quatro reais e oito centavos), em razão da compatibiliza-
ção ao número de alunos atendidos e da readequação da 
meta do Plano de Trabalho, decorrentes das alterações no 
Calendário Escolar/20, resultado da interrupção das aulas 
presenciais, conforme o disposto no Decreto nº 18.571, de 
24/03/2020, que reconhece o estado de calamidade públi-
ca no município de São José do Rio Preto, proveniente da 
pandemia da Covid-19.
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração nº 04/2019.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas, fi rmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) 
vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, 
para que produzam os efeitos legais estimados. 
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

___________________________________
Justiniano Vieira Rocha 
Associação Filantrópica Mamãe Idalina
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
27/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO FILAN-
TRÓPICA MAMÃE IDALINA, OBJETIVANDO A TRANSFE-
RÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A 
AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAQUEL VERONEZZI 
MARQUES DA SILVA. 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal da Educação, neste ato representada por sua titular, 
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, 
CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal 
nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO 
FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, neste ato representa-
da por seu Presidente Justiniano Vieira Rocha, doravante 
denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal 
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no 
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada 
no Diário Ofi cial do Município em 12/05/2017 e o Edital de 
Credenciamento SME nº 60/2017 publicado em 07/06/2017, 
cuja execução de serviço será em consonância com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinen-
tes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláu-
sula quarta deste Termo, fi ca suprimido em R$ 98.419,31 
(noventa e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e trin-
ta e um centavos), passando a viger no montante de R$ 
2.674.241,08 (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro 
mil, duzentos e quarenta e um reais e oito centavos), em 
razão da compatibilização ao número de alunos atendidos 
e da readequação da meta do Plano de Trabalho, decorren-
tes das alterações no Calendário Escolar/20, resultado da 
interrupção das aulas presenciais, conforme o disposto no 
Decreto nº 18.571, de 24/03/2020, que reconhece o estado 
de calamidade pública no município de São José do Rio 
Preto, proveniente da pandemia da Covid-19.
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração nº 27/2018.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas, fi rmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) 
vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, 
para que produzam os efeitos legais estimados. 
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Justiniano Vieira Rocha 
Associação Filantrópica Mamãe Idalina
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4ª andar, Área Cível: (17)3234-2116 - Fiscal:
(17)3222-2142, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: ., São José do
Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0032012-13.2008.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Requerente: Municipio de São Jose do Rio Preto
Requerido: Rorivaldo Biggi Nogueira

EDITAL DE CITAÇÃO –PRAZO DE 10 DIAS.
PROCESSO Nº 0032012-13.2008.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Pereira Viana Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a RORIVALDO BIGGI NOGUEIRA, com endereço à Rua Silvina Pereira de
Melo Santos, 882, Residencial Santa Cruz, CEP 15042-208, São José do Rio Preto - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Municipio de São Jose do Rio
Preto. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
INTIMAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a obra realizada no
imóvel situado na Rua João Lourenço, 795, Jardim Residencial Etemp, São José do Rio Preto/SP,
sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como DA
PENHORA realizada sobre a quantia de R$ 603,02, pelo sistema BacenJud, em conta de sua
titularidade junto ao Banco do Brasil, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro
teor para, se o caso, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a
contagem após o decurso do prazo de 10 (dez) dias deste edital. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São José do Rio Preto, aos 17 de novembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

APROVE MULTIMARCAS COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA 01071/20 2020000165787 AIF-A-S 00036 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00246/18 2018000039291 AIF-S-F 000028 
CLAUDECIRA MARIA DE SOUZA 1280191820 01132/20 2020000163464 AIF-A-S 00041 
CLINICA DE RECUPERAÇÃO MAXIMUS LTDA ME 01563/17 2017000243928 AIF-S-F 000013 
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 00482/16 2019000150649 AIF-I-E 527 
LI JIANG BIJUTERIAS E PRESENTES ME 01048/20 2020000161186 AIF-A-S 00033 
MEU CANTINHO CASA DE REPOUSO LTDA ME 02856/17 2017000427534 AIF-S-F 000023 
RVM MODAS LTDA 01050/20 2020000163355 AIF-A-S 00034 

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

APROVE MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 01071/20 20 UFM AIP-P-S 000111 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00246/18 720 
UFESP AIP-S-F 000036 

CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI 02427/17 360 
UFESP AIP-S-F 000034 

CESTIL RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI 02419/16 75 UFM AIP-A-N 000251 

CIRURGIA PLASTICA D’ANDREA S/S LTDA 00615/18 120 
UFESP AIP-S-F 000037 

CLAUDECIRA MARIA DE SOUZA 1280191820 01132/20 20 UFM AIP-P-S 000110 

CLINICA DE RECUPERAÇÃO MAXIMUS LTDA ME 01563/17 120 
UFESP AIP-S-F 000031 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 00482/16 300 UFM AIP-A-N 000249 
D C ODONTOLOGIA EIRELI ME 00406/20 20 UFM AIP-S-F 000041 
JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS 00423/20 70 UFM AIP-S-F 000038 

LANCHES E CAFÉ CONTE LTDA ME 00420/20 20 UFM AIP-P-F 000059 
LANCHONETE NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA ME 00412/20 20 UFM AIP-S-F 000039 
LI JIANG BIJUTERIAS E PRESENTES ME 01048/20 20 UFM AIP-P-S 000113 

MEU CANTINHO CASA DE REPOUSO LTDA ME 02856/17 240 
UFESP AIP-S-F 000035 

NELSON VITALINO FILHO ME 00819/20 40 UFM AIP-A-LF 
000147 

NOBREZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA 02418/16 75 UFM AIP-A-N 000250 

PATRUS TRANSPORTES URGENTES 00414/20 20 UFM AIP-S-F 000040 

RECANTO DA BISA CASA DE REPOUSO LTDA – ME 02099/17 150 
UFESP AIP-S-F 000029 

RIO PRETO AUTOMOVEL CLUBE 00411/20 25 UFM AIP-A-LF 
000141 

RVM MODAS LTDA 01050/20 20 UFM AIP-P-S 000112 
 

São José do Rio Preto, 24 de Novembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
TANABI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 018/2020 - Reabertura
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 018/2020, do tipo “menor preço por item”. Objeto: 
Aquisição de veículo tipo van, zero quilômetro. Sessão: 09h00 do 
dia 10/12/2020, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 23 de novembro de 
2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 022/2020
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 022/2020, do tipo “menor preço por item”. Objeto: 
Aquisição de materiais de enfermagem. Sessão: 09h00 do dia 
09/12/2020, na sede da Biblioteca Municipal , na Rua Camilo de 
Moraes, 58. Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 23 de novembro de 
2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 023/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 023/2020, do tipo “menor preço por item”. Objeto: 
Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de gás de co-
zinha, para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/
SP. Sessão: 10h30 do dia 10/12/2020, na sede da Biblioteca Mu-
nicipal , na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 23 de novembro de 2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  
Prefeito Municipal.

Pregão Presencial nº 024/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 024/2020, do tipo “menor preço por item”. Objeto: Re-
gistro de Preços para aquisição futura e parcelada de água mine-
ral, para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP. 
Sessão: 11h30 do dia 10/12/2020, na sede da Biblioteca Municipal 
, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.
br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
23 de novembro de 2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Processo Licitatório n. 109/2020, Pregão Presencial n. 100/2020, Ata de Registro de Preço nº 047/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: 
A presente licitação tem como objeto o Registro de preço para futuras aquisições de enfeites de Natal destinados ao município de Guapiaçu/SP, 
conforme especificações e quantidades estimadas descritas no termo de referência em anexo ao presente edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 08 de dezembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 24/11/2020, das 08:00 horas às 
17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 23/11/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
EDITAL DE CANCELAMENTO -   Considerando o Processo Seletivo para formação do cadastro reserva, destinado a posterior contratação de professores;  
Considerando que o prazo de validade do processo seletivo se limitava ao ano letivo de 2020, conforme item 9 do Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado 
001/2020; Considerando que em virtude da pandemia do Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas desde o primeiro trimestre de 2020; Considerando a 
proximidade do término do ano letivo e a legislação estadual e municipal, no sentido que não haverá mais aulas presencias neste ano letivo; Considerando por 
fim, que se não haverá mais aulas presenciais no corrente ano letivo, é desnecessário o prosseguimento de qualquer processo seletivo para formação de cadastro 
reserva de professores.  D E T E R M I N O  FICA cancelado o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2020, que se destinava a formação do cadastro reserva para 
contratação de professores temporários para o ano letivo de 2020. Guapiaçu-SP, aos 23 de novembro de 2020.  CARLOS CESAR ZAITUNE - PREFEITO MUNICIPAL.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 32/2020. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada cesta básica (kit Merenda) 
da Prefeitura do Município de Tanabi de acordo com o descri-
tivo e quantitativo do anexo I do edital. Sessão para entrega 
de envelopes, credenciamento e abertura do envelope “01” 
proposta e negociação de preço. Dia 10/12/2020, as 09h15. 
O edital poderá ser adquirido, na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 23 de novembro de 2020. Fernando 
Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – 
Prefeito. 

SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO PARQUE ESTORIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
Sociedade Amigos do Barro Parque Estoril, com sua sede 
provisória na Rua Januário Cunha Barbosa 59, bairro Par-
que Estoril, por seu Presidente infra-assinado, convoca os 
sócios moradores do Parque Estoril para participar da As-
sembléa Geral a reaizar-se no dia 08 de Dezembro de 2020 
as 08:00 horas no endereço à Rua Januário Cunha Barbosa 
59, Bairro Parque Estoril. A preente Assrmbléia tem por fi na-
lidade, alterar o presente Estatuto Social, adequando-o ao 
Código Civil Brasileiro, bem como outras alterações que se 
achar necessárias, recente conforme o artigo 20 incisos A do 
Estatuto em vigor. Para participar da Assémbleia os sócios 
deverão apresentar documento de identidade e comprovante 
de residência recente.
 
Aguinaldo Sérgio Pivirotto
Presidente
CPF 036.206.988-30

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. ZENON FERREIRA AVELINO e ALINE DA SILVA 
NOVAIS, sendo ELE fi lho de NORBERTO AVELINO e de 
ZÉLIA DE FÁTIMA FERREIRA AVELINO e ELA fi lha de 
CLERIS GONÇALVES NOVAIS e de JOSEFA MARIA DA 
SILVA NOVAIS;
2. WALLACE JOHNY DA SILVA CURY e DÉBORA 
CABRAL GUERRA, sendo ELE fi lho de NILSON FERNAN-
DO CURY e de MARIA LUCIENE DA SILVA CURY e ELA 
fi lha de AILTON GUERRA e de EDNA CABRAL GUERRA;
3. ALLAN VALERIANO DA SILVA SOUZA e DANIE-
LA PEREIRA DE MELLO SANTOS, sendo ELE fi lho de 
JOSÉ MARTIN DE SOUZA e de MARIA ELENA DA SILVA 
SOUZA e ELA fi lha de BENICIO ANTONIO DOS SANTOS e 
de CELIA REGINA PEREIRA DE MELO;
4. RICARDO ZACARO SILVA e MARILCE DE JESUS 
SILVA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de WALMIR SILVA e de 
ARLETE ZACARO SILVA e ELA fi lha de JOSÉ BENEDITO 
DA SILVA e de DAMIANA PASTORA DE JESUS;
5. ROBERTO CÉSAR PINTO GUERRA e RENATA 
MATILDE SENSATO PINTO, sendo ELE fi lho de ROBER-
TO RIBEIRO GUERRA e de IRENE DAS GRAÇAS PINTO 
GUERRA e ela fi lha de JOÃO CARLOS SENSATO e de 
DORALICE DE OLIVEIRA;
6. OSIAS CORREIA DE OLIVEIRA e NEIRI APARE-
CIDA DE FREITAS, sendo ELE fi lho de ODILON CORREIA 
DE OLIVEIRA e de ANA GOMES DE OLIVEIRA e ela fi lha 
de WALDOMIRO RIBEIRO DE FREITAS e de GERTRUDES 
APARECIDA GARCIA DE FREITAS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/11/2020.

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. NEWTON BRANDÃO e ELZA FERNANDA SOUZA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de DALTRO BRANDÃO e de 
IVANILDE MIRANDA BRANDÃO e ELA fi lha de BENJAMIN 
CONCEIÇÃO DE SOUZA e de MARIA ELZA DE JESUS 
PINTO DE SOUZA;
2. CARLOS SELVINO PEREIRA e FRANCIELE SIL-
VA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JOÃO SELVINO e de 
MARIA MADALENA PEREIRA e ELA fi lha de DAVID ELIAS 
DOS SANTOS e de IZAURINHA SILVA DOS SANTOS;
3. ALEX CRISTIANO FERNANDES PEREIRA e 
LILIAN LUIZ DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de DARCY 
SILVEIRA PEREIRA e de TÂNIA MARIA SILVEIRA FER-
NANDES e ELA fi lha de MARLÚCIA LUIZ DE OLIVEIRA;
4. KEVIN JORDAN DOS ANJOS NASCIMENTO e 
BYANCA CAROLINE DA COSTA LEITE, sendo ELE fi lho 
de TOMÉ ADRIANO DO NASCIMENTO e de ANA LÚCIA 
PEREIRA DOS ANJOS e ELA fi lha de SEBASTIÃO CESAR 
LEITE e de LUCIANA HENRIQUE DA COSTA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/11/2020.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
24 de novembro de 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:
VICTTOR VINÍCIUS DS SANTOS ARAUJO e ANA LAU-
RA BARBOSA RIBEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
motoboy, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 18 de novembro de 1999, fi lho de ROBERTO CARLOS 
SOUSA ARAUJO e de SANDRA DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade , estudante, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 02 de junho de 2003, fi lha de ENEIAS 
RIBEIRO e de DINAIR BARBOSA RIBEIRO. 
EDILSON MOREIRA DE OLIVEIRA e REGINA QUEIROZ 
GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, 
divorciado, nascido em Três Lagoas, MS, no dia 25 de agos-
to de 1968, fi lho de ALTAMIRO LEONEL DE OLIVEIRA e de 
JERONYMA MOREIRA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, enfermeira, solteira, nascida em Mirassol D'Oeste, 
MT, no dia 07 de junho de 1982, fi lha de ADEIR GONÇAL-
VES BATISTA e de CLEONICE QUEIROZ GONÇALVES. 
JOSIEL ESTEVÃO ALVES e ROSEMARY ALVES GON-
ÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, soltei-
ro, nascido em Fernandópolis, SP, no dia 11 de dezembro 
de 1987, fi lho de JOSÉ ESTEVÃO ALVES e de SONILDA 
MARIA DA SILVA ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
do lar, divorciada, nascida em Sud Mennucci, SP, no dia 26 
de dezembro de 1982, fi lha de ISAIAS ALVES LEITE e de 
BENEDITA  CANDIDO GONÇALVES. 
APARECIDO DA SILVA e SILVANA MARA DE SOUZA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de dezembro de 
1954, fi lho de JOSÉ DA SILVA e de ADELIA SCARPASSI DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, 
nascida em Taquaritinga, SP, no dia 24 de outubro de 1965, 
fi lha de CEZARINO MARIANO DE SOUZA e de ESTER 
CANOSA DE SOUZA. 
LEONARDO LUCAS DE OLIVEIRA e JESSICA VARGA 
ARRUDA. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador 
rural, solteira, nascido em Nova Granada, SP, no dia 30 de 
novembro de 1980, fi lho de SERGIO CLEMENTE DE OLI-
VEIRA e de ONICIA AUGUSTA BORGES DE OLIVEIRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de dezembro de 1991, 
fi lha de EDER GONÇALVES ARRUDA e de ROSA MARIA 
VARGA ARRUDA. 
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,  19 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

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

Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comar-
ca de Potirendaba, deste Estado os documentos exigidos no 
Código Civil Brasileiro para habilitação de casamento:
RAFAEL FRANCISCO DE FARIAS e LORENY BIANCA 
CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Potirendaba, SP, no dia 19 de fevereiro de 1990, fi lho de 
FRANCISCO MONTEIRO DE FARIAS e de LAIZ GIOVANA 
MAZZUCCA DE FARIAS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Potirendaba, SP, no dia 04 de abril de 1997, fi lha 
de MOISES CARVALHO e de ELILDE MENONI CARVALHO. 
 Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
 São José do Rio Preto, 23 de Setembro de 2020.
 David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

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

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
RICARDO FREITAS PIGARI e AMANDA SILVEIRA DA 
SILVA SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de 
março de 1982, fi lho de Percival Aparecido Pigari e de Julia 
Maria Freitas Pigari. Ela, de nacionalidade brasileira, atriz, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 
de fevereiro de 1997, fi lha de Arlei Soares dos Santos e de 
Vanessa Silveira da Silva Santos. 
BRUNO RODRIGUES HACHUL e VIVIANE PARISE COR-
RÊA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 26 de dezembro 
de 1989, fi lho de PAULO SOUBHIA HACHUL e de LOUR-
DES FERNANDA FERREIRA RODRIGUES HACHUL. Ela, 
de nacionalidade brasileira, enfermeira, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de agosto de 1981, 
fi lha de MILTON PASSOS CORRÊA e de TÂNIA CATARINA 
PARISE CORRÊA. 
MARCOS ROBERTO MODA e MARISTELA DA SILVA 
RIBEIRO. Ele, de nacionalidade Brasileiro, técnico em 
telecomunicações, divorciado, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 26 de fevereiro de 1977, fi lho de VALENTIM 
ANTONIO MODA e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MODA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, encarregada de escritório, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de 
setembro de 1984, fi lha de ARISTIDES DIAS RIBEIRO e de 
CEDELICE MARIA DA SILVA RIBEIRO. 
OSCAR MARQUES DA SILVA JUNIOR e LUCIANA FROTA 
MELZI. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, divor-
ciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de 
fevereiro de 1978, fi lho de OSCAR MARQUES DA SILVA e 
de OLINDA PIMNETEL DA SILVA. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 16 de novembro de 1977, fi lha de OSVAL-
DO MELZI e de MARIA CHRISTINA FROTA MELZI. 

SILAS MAZETTE e MARIA APARECIDA DE SOUZA. Ele, 
de nacionalidade , serviços gerais, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de julho de 1962, fi lho 
de MARIO MAZETTE e de GENI OLIVEIRA MAZETTE. Ela, 
de nacionalidade brasileira, serviços gerais, divorciada, nas-
cida em Mirassol, SP, no dia 20 de março de 1963, fi lha de 
SEBASTIÃO JACINTO DE SOUZA e de ANTONIA PASCOAL 
DE SOUZA. 
GABRIEL RECHE e AMANDA VALINI DE SOUZA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 09 de setembro de 1997, fi lho de EDILSON 
RECHE e de MARIA DE AMORIM FEITOSA. Ela, de nacio-
nalidade , autônoma, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 11 de maio de 1998, fi lha de LEONEL DE 
SOUZA FILHO e de CLEIDENICE DE FÁTIMA VALINI DE 
SOUZA. 
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,  23 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 680 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 19/11/2020 

 
 

 
 Aprovou o teor da Portaria que estabelece regras excepcionais sobre o controle dos 

convênios, dos contratos, dos contratos de gestão, dos termos de colaboração ou 

ajustes análogos para a prestação de serviços de saúde no SUS durante o período de 

enfrentamento ao Coronavírus – COVID no âmbito do Município de São José do Rio 

Preto e dá providências decorrentes.  

 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 20 de novembro de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

   
 

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Extraordinária realizada no dia 19 de novembro de 2020, em uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei 
Municipal nº 8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar 
na formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 57/2020  
 

Delibera: 
 

Aprovou o teor da Portaria que estabelece regras excepcionais sobre o controle dos convênios, dos 

contratos, dos contratos de gestão, dos termos de colaboração ou ajustes análogos para a prestação 

de serviços de saúde no SUS durante o período de enfrentamento ao Coronavírus – COVID no âmbito 

do Município de São José do Rio Preto e dá providências decorrentes, como consta em ata. 

 

 

 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br  
 
 

São José do Rio Preto, 20 de novembro de 2020.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
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COMISSÃO DE VACÂNCIA 
EDITAL DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÕES  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
A Comissão de Vacância do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 10, de 11/11/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, a Lei Municipal nº 13.664, de 29 de outubro de 
2020, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional 
de Saúde, considerando que transcorreu in albis o prazo para recurso contra o indeferimento de 
inscrições, HOMOLOGA e torna pública a relação das candidaturas deferidas conforme o art. 2º, §3º, 
do Edital de Vacância para as Eleições:  
 
 
 I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

PRESTADORES 
DE SERVIÇO 
COM E SEM 

FINS 
LUCRATIVOS 

Instituição CNPJ 
Associação Renascer 71.744.007/0001-66 
Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores. 47.521.935/0001-87 
ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente. 10.381.764/0001-28 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 59.997.270/0001-61 

 Kaiser Serviços Médicos Ltda. 05.762.456/0001-02 
 
A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento, Prestadores de Serviços de 
Saúde com e sem fins lucrativos, ocorrerá no dia 25 de novembro de 2020 (quarta-feira), às 18h00, 
na sede do CMS.  
 
Nos termos do art. 8º, do Edital de Vacância todas as inscrições, recursos e resultados serão 
analisados pela Comissão de Vacância que publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem 
como as disponibilizará no site do CMS: http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
 

São José do Rio Preto, 23 de novembro de 2020. 
 
 

 

 
Comissão de Vacância do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  
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São José do Rio Preto, 20 de novembro de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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São José do Rio Preto, 20 de novembro de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 


