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“Todos estaremos 
desempregados 

em dezembro”, diz 
secretário Moretti

Com R$ 98 mi em investimentos, 
região é 4ª no interior do estado

ÚLTIMO TRIMESTRE

Praça de pedágio em Catiguá vai a R$ 16,30 a partir de dezembro

Divulgação

Divulgação

Arma apreendida com a dupla

Sindicato  faz 
consulta sobre 

reajustes 
salariais 

FLAGRANTES Vigilância divulgou ontem que já foram interditadas 30 festas clandestinas em 
Rio Preto desde o início das fiscalizações, além de cerca de 1,2 mil autuações.        Pág.A5

Foragido, ex-prefeito de Urupês 
é preso na divisa com Paraguai

Foi preso na tarde desta 
quinta feira (24) o ex prefeito 
de Urupês Antônio da Sil-
va Oliveira, mais conhecido 
como Toni Bomba, na região 
de Ponta Porã com Pedro 
Juan Caballero entre a fron-

teira de Brasil com Paraguai.
Segundo informações do dele-
gado titular da Polícia Civil de 
Urupês, Sérgio Augusto Ugatti 
Durão, o ex-prefeito tinha um 
mandado de prisão por crime 
sexual.                      Pág.A4

PM prende dupla 
acusada de assaltar 
posto de gasolina
Policiais do Baep de Rio 

Preto prenderam um casal 
suspeito de assaltar um posto 
de combustível, na segunda-
-feira (23). Houve perseguição 
na rodovia e uma arma foi 
apreendida.             Pág.A4Toni Bomba, ex-prefeito preso

O Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados Estatísti-
cos) divulgou nesta terça-feira 
(24) os resultados da Pesquisa 
de Investimentos Anunciados no 
Estado de São Paulo (Piesp). O 
estudo mostra uma retomada 
principalmente dos investimen-
tos no setor de serviço, respon-
sável por mais de 60% dos R$ 
5,6 bilhões aplicados no período.

A pesquisa ainda revelou a dis-
tribuição regional dos recursos 
durante este ano, sendo que 
R$ 4,0 bilhões foram direcio-
nados à Região Metropolitana 
de São Paulo. Entre o R$ 1,6 
bilhão destinado ao interior, a 
região de São José do Rio Preto 
aparece em quarta na lista com 
investimentos na casa dos R$ 
98 milhões.                Pág.A2

Rio Preto terá 320 
moradores em novo 

estudo do coronavírus
O Instituto Butantan, órgão 

vinculado à Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo, inicia 
ainda em novembro a Avaliação 
de Incidência de Infecção por 
SARS-CoV-2 e de COVID-19 

(Avisa), um estudo que irá acom-
panhar a infecção do novo co-
ronavírus em 320 moradores de 
São José do Rio Preto. Ao todo, 
o inquérito incluirá 3.520 parti-
cipantes de todo país.    Pág.A5

Viagem 
à capital 

custará R$ 93 
de pedágios
Na praça de pedágio de Ca-

tiguá, mais próxima de Rio Pre-
to, que fica localizada na rodo-
via Washington Luis (SP-310) 
no km 389, o valor sai dos 
atuais R$ 16 para R$ 16,30.
O motorista de um carro de 
passeio vai gastar R$ 93 para 
ir de Rio Preto a São Paulo. 
Ao todo são nove pedágios 
no percurso até a capital. O 
reajuste liberado pelo governo 
começa a valer a partir de 1 
de dezembro.             Pág.A2

Saúde 
confirma mais  

109 casos 
de Covid

A Secretária de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 109 
casos de Covid-19 nesta quar-
ta-feira (25). Destes casos, 99 
foram confirmados por exame 
PCR (infecção recente) e 10 
por teste sorológico (infecção 
antiga). No total são 28.614 
casos até ontem.    Pág.A5

Câmara vota amanhã lei que 
prevê R$ 2 bi de orçamento
A LOA (Lei Orçamentária 

Anual) da Prefeitura de Rio 
Preto para o ano de 2021 terá 
sua legalidade votada nesta 
quinta-feira (26) onde é fixada 
receita e despesas do municí-
pio para o próximo exercício.

O orçamento fiscal para o exercí-
cio de 2021 estima uma receita 
fixa em R$ 2.016.131.546,00. 
As duas pastas com mais re-
passes para o custeio continu-
am sendo Educação e Saúde.   
   Pág.A3

Fatec começa 
receber 

inscrições 
para 2021

As inscrições para o vesti-
bular da Fatec Rio Preto têm 
inicio nesta quarta-feira (25) 
para o primeiro semestre de 
2021. Segundo o diretor Ade-
mar Ferreira,  mais uma vez a 
seleção será feita com base 
no desempenho do candidato 
no ensino médio.     Pág.A2

Salvar vidas é 
o importante, 
diz eleito em 

Guapiaçu
Pág.A3Pág.A3
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Região tem R$ 98 mi em investimentos e 
fica na 4ª posição no interior do estado
O Seade (Sistema Estadual 

de Análise de Dados Estatísti-
cos) divulgou nesta terça-feira 
(24) os resultados da Pesquisa 
de Investimentos Anunciados 
no Estado de São Paulo (Piesp). 
O estudo mostra uma retomada 
principalmente dos investi-
mentos no setor de serviço, 
responsável por mais de 60% 
dos R$ 5,6 bilhões aplicados 
no período.

A pesquisa ainda revelou a 
distribuição regional dos recur-
sos durante este ano, sendo 
que R$ 4,0 bilhões foram 
direcionados à Região Metro-
politana de São Paulo. Entre 
o R$ 1,6 bilhão destinado ao 
interior, a regional de São José 
do Rio Preto aparece em quarto 
na lista com investimentos na 
casa dos R$ 98 milhões.

A região, que engloba ci-
dades como Votuporanga e 
Catanduva além de outros 
municípios,  ficou à frente de 
centros importantes como Ri-
beirão Preto (R$ 29 milhões), 
Presidente Prudente (R$ 16 
milhões), além das regiões de 
Santos (R$ 1 milhão) e São 
José dos Campos (R$ 500 mil).

O portal do Jornal DHoje 
traz hoje a lista completa com 
nomes das empresas, valores 
do investimentos e outras infor-
mações feitos na regional de Rio 
Preto desde 2019 até o terceiro 
trimestre deste ano. Entre eles, 
na cidade de Rio Preto, estão  
a construção do hotel Hilton 
Garden na avenida Anísio Had-
dad (R$ 70 milhões), abertura 
do restaurante Jerônimo Burger 
(R$ 4,5 milhões) e o Centro Lyra 
de Odontologia (R$ 300 mil). 
Outro grande investimento no 
município no ano foi a constru-
ção de uma nova unidade do 
Grupo Muffato (R$ 45 milhões).

Segundo o Seade,  a região 
de Araçatuba com R$ 511 mi-
lhões em investimentos lidera 
no interior do estado. Campinas 
vem na sequência com R$ 481 
milhões e depois Sorocaba com 
R$ 187 milhões.

Imobilária - Entre os 17 
subsetores dos serviços para 
os quais foram destinados in-
vestimentos ao longo dos nove 
meses de 2020, sobressaem as 
atividades imobiliárias (R$ 2,0 
bilhões) e o ramo de aluguéis 
não imobiliários (R$ 1,3 bilhão), 
seguidos pela prestação de 
serviços de informação (R$ 724 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

milhões), atividades esportivas, 
de recreação e lazer (R$ 503 
milhões) e serviços de saúde 
(R$ 455 milhões).

Em Rio Preto, a Impperial 
Empreendimentos lançou o 
condomínio Raízes no último 
mês na zona sul da cidade e a 
expectativa é de investir até R$ 
120 milhões dentro dos dois 
próximos anos para a constru-
ção de 116 casas.

“O mercado imobiliário pas-
sou por um momento de incer-
tezas, principalmente em março 
e abril por conta da pandemia. 
No entanto, desde julho esta-
mos tendo recorde de vendas. 
Nós lançamos o empreendi-
mento no dia 17 de outubro 
e em 10 batemos a meta do 
semestre. Acredito que esse 
período de isolamento social 
fez as pessoas refletirem sobre 
a importância da casa”, afirmou 
Bruno Malvezi, diretor executivo 
da Impperial.

Segundo o Seade, a ex-
pansão dos investimentos nas 
atividades imobiliárias reflete a 
gradual recuperação da cons-
trução civil. De acordo com 
Malvezi, serão gerados cerca 
200 empregos diretos e 600 
indiretos por conta do novo 
condomínio.

PESQUISA SEADE

Projetos imobiliários ajudaram a elevar investimentos na região, diz Seade

Divulgação

SÓ IDA PARA 2021
Pedágios sobem em dezembro e 

viagem a São Paulo custará R$ 93

O governo do Estado de 
São Paulo autorizou o au-
mento do preço dos pedá-
gios a partir do dia 1º de 
dezembro.

O reajuste dos valores das 
praças de pedágio será de 
2,13% baseados na evolução 
do INCP (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) entre 
julho de 2019 a junho de 
2020. Por conta da pandemia 
da Covid-19 houve o adia-
mento do reajuste do valor do 
pedágio que acontece contra-
tualmente sempre a partir de 
1º de julho de cada ano.

Na praça de pedágio de 
Catiguá que fica localizado 
na rodovia Washington Luis 
(SP-310) no km 389 – o valor 
sai dos atuais R$ 16,00 para 
R$ 16,30.

O motorista de um carro 
de passeio que vai gastar 
a partir de dezembro R$ 
93,00 para ir de Rio Preto a 
São Paulo ao todo são nove 
pedágios no percurso. O total 
da viagem de ida e volta salta 
para R$ 186,00.

Sérgio SAMPAIO

Fatec começa receber inscrições hoje
As inscrições para o vesti-

bular da Fatec Rio Preto têm 
inicio nesta quarta-feira (25) 
para o primeiro semestre de 
2021. Segundo Ademar Fer-
reira, diretor, mais uma vez a 
seleção será feita com base 
no desempenho do candidato 
no ensino médio. A análise 
será feita pelo histórico es-
colar que deverá ser anexado 
no ato da inscrição tendo com 
foco as analises das discipli-
nas Matemática e Português. 
Os candidatos devem ter o 
ensino médio concluído. As 
inscrições são somente pelo 
site www.vestibularfatec.com.
br.

São três cursos presenciais 
e um EaD (Ensino a Distancia) 
oferecidos na Fatec Rio Preto 
sendo cada um deles com 
40 vagas.

Presenciais: Analise de 
Desenvolvimento de Sistema 
(tarde), Agronegócio e Infor-
mática para Negócios (manhã 
e noite).

EaD: Gestão Empresarial 
(noite).

A previsão que as aulas 
tenham inicia em fevereiro 
de 2021 – que poderão ser 
presenciais caso haja libera-
ção por parte do governo do 
Estado no que diz respeito às 
restrições impostas pela pan-
demia da Covid-19.  Caso não 
aconteça a liberação as aulas 
serão 100% remotas como 

aconteceu durante todo esse 
ano de 2020.

O prazo limite para as 
inscrições é o dia 15 de de-
zembro às 15 horas - a taxa 
é de R$ 39,00.

Classificação – no dia 
20 de janeiro de 2021 – será 
divulgada a lista de classifi-
cação geral e da 1ª lista de 
convocação de candidatos.

Matricula – as matriculas 
na lista da 1ª convocação 
deverá ser feito entre os dias 
28 e 29 de janeiro de 2021.

Sérgio SAMPAIO

Viagem a São Paulo custará R$ 93 após reajuste dos pedágios

Sérgio SAMPAIO
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Fatec de Rio Preto começa receber inscrições hoje

A análise será feita pelo histórico escolar que 
deverá ser anexado no ato da inscrição tendo 

com foco as analises das disciplinas Matemática 
e Português

“
”
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Desempregados
O secretário de Governo, Jair Moretti (foto), disse que é 

natural o prefeito fazer mudanças para formar a sua futura 
administração. “No dia 31 de dezembro todos nós estaremos 
desempregados”, disse, se referindo aqueles que ocupam cargos 
de confiança de primeiro, segundo ou terceiro escalão vão ser 
exonerados. Moretti lembra que isso é de praxe ocorrer quando 
chega ao final de mandatos em todos os municípios brasileiros. 
A partir do dia de 2 de janeiro, segundo ele, Edinho Araújo (MDB) 
começará a fazer as novas nomeações e muitos exonerados 
serão chamados para ocupar seus cargos, outros, não. Como 
novos partidos integraram a coligação ‘Rio Preto Muito Mais’ nas 
últimas eleições, o secretário disse que é legítimo reivindicar a 
participação no governo para colaborar. “Isso causa insegurança, 
porque alguns colaboradores terão que sair e quem chegou quer 
entrar (no governo)”, pontuou.

Na fila
O presidente do PSDB, 

Manuel Gonçalves Dias, dis-
se ontem que o seu partido 
tem interesse em participar 
do futuro governo Edinho 
Araújo (MDB). “Queremos 
participar, sim, mas ainda 
não discutimos nada”, diz o 
tucano. Ao ser indagado de 
que o vereador eleito Bruno 
Moura tem pretensão de 
ser nomeado para a pasta 
do Esporte, como corre 
nos bastidores, o tucano 
ressaltou que é um bom 
nome: “(Ele) tem projetos e 
presença marcante no es-
porte”. O grupo dos tucanos, 
portanto, sinaliza que quer 
participar da administração.

Negacionista
O ex-ministro e atual deputado federal Osmar Terra (MDB) 

está internado no Hospital São Lucas da PUC-RS, em Porto 
Alegre, por ter contraído a covid-19. No começo da pandemia, 
Terra aderiu o grupo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
de negacionismo à gravidade do novo coronavírus. Inclusive, 
se posicionou contra as medidas restritivas adotadas pelos 
estados e municípios, como o distanciamento social, para 
evitar a propagação do vírus. A exemplo do presidente, dizia 
que era uma ‘gripizinha’ e não havia necessidade de parar as 
atividades econômicas. Segundo a imprensa porto-alegrense, 
Terra informou que foi internado para fazer exame de fisiote-
rapia, mas a verdade veio à tona. O estado de saúde dele é 
estável. Boa sorte ao ex-ministro negacionista…

Pedra
O ex-vereador César Gelsi 

(PSDB) parece que tem uma 
enorme pedra no caminho 
quando o assunto é disputar 
eleições para ocupar cadeira 
na Câmara. Gelsi ficou de 
fora do Legislativo por duas 
vezes, mesmo obtendo ex-
celentes votações, porque 
o partido pelo qual disputou 
o processo eleitoral – uma 
pelo antigo PMDB e outra 
pelo PSDB – não atingiu 
o quociente eleitoral. Um 
detalhe fez com que ele 
permanecesse no PSDB 
para concorrer no último dia 
15 de novembro, o número 
45045, mas teve um erro de 
percurso. A conferir!

Crivo
A Secretaria de Esporte 

está na mira de vários pre-
tendentes que almejam o 
cargo para colocar seus pro-
jetos em prática. O vereador 
Zé da Academia (Patriota), 
que não se reelegeu nas 
eleições do último dia 15 
de novembro, disse que tem 
bons projetos para inovar o 
setor. O tucano Bruno Mou-
ra, vereador eleito, também 
entrou na bica. Sobre o vere-
ador Zé da Academia, o pre-
sidente do Patriota, Ulisses 
Ramalho, frisou: “Ele tem 
currículo e capacidade”. A 
decisão, no entanto, depen-
de do crivo do morubixaba 
Edinho Araújo.

Filiação
O presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) sinaliza 
que até março de 2021 
definirá o partido que vai 
se filiar com o objetivo de 
concorrer à reeleição em 
2022. Até lá, porém, in-
formou que vai continuar 
tentando formar a Aliança 
pelo Brasil. Se não viabilizar 
o ApB, terá que escolher 
uma nova sigla e o Patriota 
está na sua mira. Bolsonaro 
gosta de partidos pequenos, 
chamados de nanicos. “O 
presidente é inteligente e 
estaria escolhendo num 
excelente partido”, frisou 
Ulisses Ramalho, presidente 
do Patriota local. 

Abre vaga
Tudo que está sendo 

abordado sobre a Secreta-
ria de Esporte não passa 
de tese, porém, é latente 
nos bastidores políticos. Se 
algum dos nomes citados 
será ou não contemplado, só 
o futuro dirá. Caso o tucano 
Bruno Moura seja o escolhi-
do para ocupar a pasta, abri-
ria vaga na Câmara para o 
suplente César Gelsi (PSDB) 
assumir a cadeira. Gelsi não 
repetiu votações de eleições 
passadas e acabou supera-
do nas urnas pelo vereador 
Renato Pupo e pelo novato 
Moura. Agora, só volta ao 
Legislativo se a engenhoca 
funcionar…  

Confusão
O Cartório da 125ª Zona 

Eleitoral fez adequação para 
reduzir as seções devido 
ao baixo número de eleitor. 
A medida criou confusão 
na cabeça de Tânia Paixão 
(PSD), que disputou uma 
cadeira na Câmara. Como 
a seção 265 foi extinta, não 
teve boletim de urna, portan-
to, assustou a candidata. Ela 
votava nessa seção. “Cadê 
os votos que depositaram 
no meu nome?”, perguntou. 
Calma, Tânia, está em outras 
urnas! Agora, para ela saber 
o número de votos que ob-
teve na escola Dinorath do 
Valle, terá de checar todas 
as urnas.

LOA é votada amanhã; 
orçamento de R$ 2 bi
A LOA (Lei Orçamentária 

Anual) da Prefeitura de Rio 
Preto para o ano de 2021 
terá sua legalidade votada 
nesta quinta-feira (26) onde 
é fixada receita e despesas 
do município para o próximo 
exercício.

O orçamento fiscal para 
o exercício de 2021 estima 
uma receita fixa em R$ 
2.016.131.546,00. Duran-
te o ano financeiro a recei-
ta poderá ser alterada de 
acordo com a necessidade 
de adequá-la à sua efetiva 
arrecadação.

No que diz respeito às 
despesas previstas as duas 
pastas com mais repasses 
para o custeio continuam 
sendo Educação e Saúde, 
com o repasse previsto de 
R$ 410.289.000,00 e R$ 

387.659.800,00 respecti-
vamente.

Menor repasse – a Se-
cretaria de Governo é a pasta 
com o menor valor de repas-
se de apenas R$ 3 mil.

Outra pasta que tem um 
repasse pequeno perante o 
orçamento de mais de R$ 
2 bilhões é a Secretaria de 
Habitação que te reservado 
R$ 304 mil, por sua vez a 
Emcop (Empresa Municipal 
de Construções Populares) 
o valor de despesas é de R$ 
4.977.000,00.

Na sua justificativa o Exe-
cutivo salienta que a elabora-
ção do Projeto de Lei “Con-
siderou a exigência legal de 
compatibilidade dos progra-
mas de governo estabeleci-
dos no Plano Plurianual e Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, 
atendendo ainda o princípio 
do equilíbrio orçamentário”.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

GUAPIAÇU

Preocupação é com a pandemia 
e salvar vidas, diz prefeito eleito
O candidato Jean Vetoras-

so (DEM) foi eleito o novo pre-
feito de Guapiaçu. Ele recebeu 
5.515 votos, o equivalente a 
50,55% dos votos válidos e se 
elegeu junto com sua vice Lu 
Arquiteta (PTB). Nas eleições 
deste ano ele superou o atual 
prefeito Carlos César (MDB) 
que teve 46,17% dos votos 
e Professor Lucas Dimarco 
(REPUBLICANOS) com 3,28% 
dos votos.

Jean tem 46 anos, é for-
mado em farmácia e atual-
mente é proprietário de uma 
distribuidora que atua no ramo 
de medicamentos, materiais 
e equipamentos hospitalares. 
Seus pai, Oduvaldo Vetorasso, 
já foi vereador e vice-prefeito 
do município. Já sua mãe, 
Ivanete Vetorasso, foi prefeita 
por três vezes em Guapiaçu. 
No entanto, no início do seu 3° 
mandato em 2013 ela sofreu 
um acidente na rodovia Assis 
Chateaubriand e acabou vindo 
a óbito.

Nas urnas, o nome de Jean 
Vetorasso aparecia junto com 
“Filho da Ivanete”. “Assim 
como minha mãe, sempre 

gostei de ter o contato com as 
pessoas e foi algo bem difícil 
por conta da pandemia. Ela 
sempre atendeu muito bem a 
população e espero continuar o 
legado dela”, comentou.

De acordo com o novo 
prefeito, a pandemia seguirá 
sendo a principal preocupação 
quando assumir a administra-
ção. “A primeira preocupação 
é salvar vidas. Guapiaçu tem 
uma taxa de contaminação 
muito alta e já fiz o pedido para 
iniciar o processo de transição. 
As eleições acabaram e não é o 
momento de ficarmos fazendo 
politicagem. Todos queremos o 
melhor para a cidade”, afirmou.

Vetorasso também falou 
sobre os objetivos nestes pró-
ximos quatro anos. “A cidade 
está maquiada, mas há pontos 
que precisam ser aprimorados 
como a questão do saneamen-
to básico. Também pretendo 
entrar em contato com empre-
sários para tentar trazer mais 
empregos para o município, 
principalmente com a crise 
econômica causada pela pan-
demia. Na educação nós não 
atingimos a meta do IDEB nos 
últimos dois anos, ou seja, pre-
cisamos melhorar neste ponto 

Vinicius LIMA

Sindicato mapeia reajustes na região para criar proposta

O Sindicato dos Servido-
res Municipais de Rio Preto 
e região está protocolando 
junto a nove prefeituras da 
região ofícios solicitando 
dos atuais prefeitos infor-
mações sobre os reajustes 
salariais ou vencimentos 
concedidos à categoria nos 
últimos cinco anos.

Segundo Sanny Lima 
Braga, presidente do sin-
dicato, o objetivo é ter um 
raio-X da situação de cada 
local para que possa poste-
riormente ser elaborado as 
reivindicações dos servido-
res para o novo prefeito ou 
prefeito reeleito no mês de 
janeiro de 2021.

“Em todos estes locais 
uma das metas é abrir um 
canal de diálogo perma-
nente com os chefes do 

também problemas que 
afligem o dia-a-dia do ser-
vidor municipal”, salientou 
Sanny.

Previdência – Em cindo 
dos nove municípios existe 
a preocupação extra do que 
diz respeito a previdência 
destas localidades são elas: 
Ipiguá, Uchôa e Guaraci 
que tem Instituto Próprio 
de Previdência e nos casos 
de Bady Bassitt e Guapiaçu 
existe um Fundo Previden-
ciário.

As prefeituras de Icém, 
Mirassolândia, Cedral e 
Onda Verde também rece-
beram o documento ela-
borado pelo sindicato da 
categoria.

Sérgio SAMPAIO

Executivo para tratar de 
assuntos relacionados não 
somente a reposição das 
perdas econômicas como 

Divulgação

SERVIDORES

PARA 2021

Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, 
Sanny Lima Braga

também. Há muita coisa para 
ser feita”, comentou.

Vereadores -  Três verea-
dores foram reeleitos na Câ-
mara Municipal de Guapiaçu. 
São eles: Renato Serv Festa 
(PP) com 1.297 votos, Peixi-
nho (DEM) com 386 votos e 
Juliano Vetorasso (PTB) com 

Câmara vota nesta quinta-feira a Lei Orçamentária Anual 

372 votos.
Os novatos são: Professor 

Rafael Moiolli (REPUBLICANOS) 
com 600 votos, Roseli Irmã do 
Alexandre (PSD) com 564 vo-
tos, Everaldo (PSDB) com 541 
votos, Toninho Longo (DEM) 
com 452 votos, William Albano 
(MDB) com 412 votos e Gentil 
do Banco (PP) com 156 votos.

Divulgação

Lista orçamentária
Secretaria de Administração R$ 261.322.000,00;
Semae R$ 259.500.000,00;
Riopretoprev R$ 203.389.000,00.
Secretaria de Obras R$ 109.236.546,00;
Secretaria da Fazenda R$ 380.000,00;
Secretaria de Meio Ambiente R$ 58.899.000,00;
Secretaria de Trânsito R$ 56.867.000,00;
Secretaria de Agricultura R$ 36.409.904,56;
Procurador ia  Gera l  do  Mun ic íp io  R$ 
32.342.000,00;
Secretar ia  de Ass istênc ia  Soc ia l  R$ 
27.685.900,00;
Secretaria de Serviço Gerais R$ 21.453.000,00;
Secretaria de Esportes R$ 800.000,00;
Secretaria de Desenvolvimento Econômico R$ 
9.478.895,44;
Secretaria de Comunicação Social R$ 
6.782.000,00;
Secretaria de Cultura R$ 4.399.500,00;
Secretaria da Mulher R$ 2.443.000,00;
Secretaria do Trabalho R$ 2.293.000,00;
Secretaria de Planejamento R$ 2.183.000,00; e
Gabinete do Prefeito R$ 1.965.000,00.

Jean Vetorasso, prefeito eleito em Guapiaçu
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MARIA INÊS DOS SANTOS ESCA-
TULIN, natural de Castilho/ SP, faleceu 
aos 59 anos de idade. Era  viúva do Sr. 
Siomar Aparecido Escatulin e deixa os 
fi lhos Flávia, Everton Gustavo, João Vitor 
e Ricardo Henrique. Foi sepultada no dia 
24/11/2020, às 13:00, saindo seu féretro 
do velório da Capela do Prever para o 
cemitério São João Batista.

MARIA ARLETE BOMBONATO DA 
SILVA, natural de Sertãozinho/SP, faleceu 
aos 83 anos de idade. Era casada com 
Jorge Ludovico da Silva e deixa os fi lhos 
Marisa Elenice e Vilson. Foi sepultada 
no dia 25/11/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

NILSON DE DEUS SOARES, natural 
de Sertãozinho/SP, faleceu aos 49 anos 
de idade. Era divorciado da Sra. Cristina 
Nora Helena  e deixa os fi lhos Isabella 
Nora Helena Soares. Foi sepultada no dia 
25/11/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério São 
João Batista.

CESAR OSMAIR ZARA, natural de 
Nova Granada/SP, faleceu aos 49 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Andreia 
Cristina Moda Zara  e deixa os fi lhos Maria 
Eduarda. Foi sepultado no dia 25/11/2020, 
às 12:00, saindo seu féretro do velório de 
Nova Granada para cemitério de Nova 
Granada.

Foragido, ex-prefeito de Urupês 
é preso na divisa com Paraguai

Foi preso na tarde desta 
quinta feira (24) o ex prefeito 
de Urupês Antônio da Silva 
Oliveira, mais conhecido como 
Toni Bomba, na região de Ponta 
Porã com Pedro Juan Caballero 
entre a fronteira de Brasil com 
Paraguai.

Segundo informações do 
delegado titular da Polícia Civil 
de Urupês Sérgio Augusto Ugatti 
Durão, o ex prefeito tinha um 
mandado de prisão por crime 
sexual e as investigações esta-
vam em andamento, a procura 
do acusado que já não morava 
mais na cidade.

Diante das investigações fo-
ram reveladas que Toni Bomba 
poderia estar naquela região do 
Paraguai, e foram deslocados 

Policiais Civis da Dise - Delega-
cia de Investigações sobre En-
torpecentes de Novo Horizonte, 
onde o delegado Sérgio também 
é responsável, para apurar sobre 
o paradeiro de Toni Bomba.

Ainda de acordo com o dele-
gado Sérgio, ex prefeito estava 
trabalhando como funcionário 
de uma empresa dentro do ter-
ritório paraguaio e foi dado voz 
de prisão pelos Policiais Civis e o 
acusado foi conduzido para dele-
gacia do Paraguai. O ex prefeito 
não resistiu a prisão.

Toni foi prefeito de Urupês de 
2014 a 2016. Na época ele foi 
condenado há 14 anos de prisão 
em regime fechado.

A reportagem tentou contato 
com o advogado do ex prefeito 
por telefone e redes sociais mas 
não obteve retorno até o fecha-
mento desta edição.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br Toni Bomba, 

como é 
conhecido, não 
mestava 
morando na 
cidade já 
há alguns 
meses, segundo 
a polícia

Divulgação

Baep prende casal 
acusado de assaltar 
posto de gasolina

Policiais do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia) 
de Rio Preto prenderam um 
casal suspeito de assaltar um 
posto de combustível, na noite 
de segunda-feira (23). O veículo 
Chevrolet Cruze usado no crime 
foi perseguido pelos policiais que 
fizeram um cerco com o apoio de 
outras equipes e conseguiram 
prender a dupla no trevo de 
Américo de Campos.

De acordo com as informa-
ções da Polícia Militar, várias 
equipes policiais se posiciona-
ram nos trevos das cidades que 
ficam às margens da rodovia 
Euclides da Cunha (SP-320), 
a fim de prender os bandidos. 
Já no Distrito de Simonsen, o 
motorista do carro acessou a 

rodovia (SP-479). O cerco foi 
realizado no trevo da cidade de 
Américo de Campos. Ao avistar 
os policiais, o motorista tentou 
entrar no trevo, mas perdeu o 
controle da direção e bateu em 
algumas árvores.

Ainda segundo a PM, o ho-
mem tentou fugir pela janela 
do carro, mas foi detido pelos 
policiais. Uma mulher que esta-
va no carro também foi presa. 
As idades, tanto do motorista 
quanto da passageira, não foram 
divulgadas.

Em revista ao veículo, os po-
liciais encontraram uma réplica 
de uma pistola, que segundo a 
dupla, foi utilizada para realizar 
roubos nas cidades de Barretos e 
Rio Preto. Os dois confessaram o 
roubo e foram conduzidos para o 
Plantão Policial de Votuporanga.

Tatiana PIRES

PERSEGUIÇÃO 

Casal foi preso após perseguição em rodovia da região

Divulgação

Avó acha maconha 
e chama PM para 
entregar o neto

Uma avó de 56 anos cha-
mou a Polícia Militar de Rio 
Preto até a residência dela, 
nesta segunda-feira (23), 
após ter encontrado droga 
escondida no quarto do neto, 
um adolescente de 15 anos.

Uma equipe da PM foi 
até o endereço indicado, no 
Parque Residencial João da 
Silva e, chegando lá, a mulher 
indicou que a droga estava es-
condida, enrolada numa peça 
de roupa sobre um rack. Além 
do entorpecente também foi 
apreendida uma balança de 

precisão. O pedaço de maco-
nha pesou 269,66 gramas.

O adolescente não esta-
va em casa, porém, a avó 
informou aos policiais as ca-
racterísticas físicas do neto. 
A PM localizou o adolescente 
a uma quadra da casa onde 
mora.

Aos policiais militares, 
ele confessou que vendia 
droga. Em revista pessoal, foi 
encontrado um celular sem 
chip. Ele não soube explicar 
a procedência do telefone.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes, o adolescente foi 
ouvido e liberado.

Tatiana PIRES

EM CASA

SE DEU MAL

Homem é preso logo após furtar casa de PM
Um homem de 34 anos 

foi preso após furtar a casa 
de um policial militar, nesta 
segunda-feira (24), no Jar-
dim Nunes, em Rio Preto. A 
Polícia Militar foi acionada e 
encontrou o suspeito com 
panelas e um aparelho de 
DVD, que havia acabado de 
furtar.

Tatiana PIRES

FALSO

Arquivo DHOJE

CRIME SEXUAL

Pedreiro é encontrado 
morto próximo a 
supermercado

A Polícia Civil de Rio Preto vai 
investigar a causa da morte de 
um pedreiro de 51 anos, encon-
trado morto na calçada da rua 
Santa Paula, bairro Eldorado, na 
noite desta segunda-feira (23).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o corpo 
de Valter Carlos da Trindade foi 
encontrado sentado em uma 
mureta de concreto, ao lado da 
lixeira de um supermercado. A 
vítima tinha sangue nas mãos, 
hematomas, inclusive no pé 
esquerdo.

Uma equipe do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) foi acionada, porém 
ao chegar ao local consta-
taram que a vítima já estava 
sem vida. A possível causa da 
morte, apontada pela médica 
plantonista teria sido queda da 
própria altura.

Testemunhas que estavam 
no supermercado disseram à 
Polícia Militar que o homem não 
teria se sentido bem, sentou-se 
próximo à entrada principal e, 
em seguida, foi até a mureta 
lateral, local onde foi encontra-
do sem vida.

Ainda de acordo com o 
registro policial, um irmão do 
pedreiro disse aos policiais que 
ele não tinha desavença com 
ninguém e por isso não acredita 
que tenha se envolvido em algu-
ma briga. Também afirmou que 
o irmão tinha alguns problemas 
de saúde e que estava passan-
do por tratamento na unidade 
de saúde do bairro.

O supermercado possui 
câmeras de vigilância que po-
dem ajudar a esclarecer o que 
aconteceu. O caso foi registrado 
como morte suspeita e será 
encaminhado para 6º Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

PASSOU MAL

Foragido apresenta documento 
do irmão, mas acaba preso

Um homem de 30 anos foi 
preso pela Polícia Militar de Rio 
Preto nesta segunda-feira (23). 
Ele tentou enganar os policiais 
apresentando documentos fal-
sos de seu irmão. Conforme o 
boletim de ocorrência, ele tinha 
mandado de prisão em aberto 
e estava foragido do sistema 
prisional de Minas Gerais.

Os policiais militares faziam 
o patrulhamento de rotina 
pelo bairro Boa Vista, quando 
notaram um cheiro forte carac-
terístico de maconha vindo de 
um veículo, então, resolveram 
abordar os ocupantes.

Em revista ao carro, nada 
de ilícito foi encontrado. O 
motorista disse aos policiais 
que não conhecia o passageiro. 
No entanto, o passageiro se 
identificou como Arthur e disse 
que conhecia o motorista da 
cidade de Frutal (MG).

Arthur teria fornecido dados 
divergentes dos que constavam 
no RG apresentado. Questio-
nado, ele acabou confessando 
aos policiais militares que o do-
cumento era falso, e informou 

seu nome verdadeiro. Arthur 
seria o irmão dele que estava 
em Minas Gerais. Com o sus-
peito, a PM encontrou R$ 950 
e um aparelho celular.

Os policiais foram até a pen-
são onde a dupla está hospe-
dada e encontraram outro RG 
em nome de Arthur, porém com 
outra foto e também uma cópia 
de um boletim de ocorrência de 
extravio de documento. Os PMs 
encontraram mais R$ 3 mil 
que pertenciam ao motorista 
do carro.

Os dois foram encaminha-
dos à Central de Flagrantes, o 
suspeito voltou a se identificar, 
dessa vez, aos policiais civis, 
como sendo Arthur, alegando 
estava acontecendo um enga-
no. Ele disse também que os 
R$ 950 em dinheiro seria uma 
ajuda de custo que recebeu por 
trabalhar com o pai.

A Polícia Civil ligou para o 
pai do homem, que informou 
que o verdadeiro Arthur estava 
em Minas Gerais. O suspei-
to foi preso, encaminhado à 
carceragem da Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais).

Tatiana PIRES

FICOU FERIDO
Ciclista cai em buraco 

na rua e registra queixa

Um ciclista de 37 anos 
procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto para registrar um boletim 
de ocorrência relatando que 
caiu em um buraco e devido 
a queda fraturou uma costela. 
O acidente aconteceu no do-
mingo (22) e a vítima após ser 
liberada do hospital resolver 
denunciar o caso.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o ciclista transitava 
pela avenida Marco Constanti-
ni, bairro Residencial São José 
do Rio Preto I, quando o pneu 
dianteiro da sua bicicleta bateu 
no buraco e acabou caindo.

A vítima contou aos policiais 
que ela mesma acionou o Res-
gate e foi levado ao Hospital 
Austa. Segundo o ciclista, o 
buraco não está sinalizado.

A Prefeitura informou que a 
responsabilidade pelo buraco 
é do Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto ). 
A autarquia informou, em nota, 
que “o buraco na rua Marcos 
Constantino equina com a rua 
José Cardoso surgiu por causa 
de uma quebra na rede de 
esgoto que passa pelo local. 
A sinalização já foi feita e o 
repara está previsto para ser 
realizado até o final do dia de 
hoje (ontem)”.

Tatiana PIRES

Para entrar no imóvel, o 
ladrão pulou um muro, de 
aproximadamente 2,5 metros 
de altura e arrombou a porta 
da cozinha.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o poli-
cial militar estava trabalhando 
quando recebeu uma ligação 
de vizinho informando que 
um homem foi visto pulando 

o muro de sua casa. Neste 
momento, o policial acionou 
a PM através do 190 e, no-
vamente, foi informado pelo 
vizinho que o homem tinha 
deixado o local.

A testemunha passou a 
acompanhar o suspeito e 
manteve a vítima informada, 
que por sua vez, passou as 
informações para a PM, até 

que o homem foi preso.
O homem foi encaminha-

do à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Tangará em 
razão de apresentar alguma 
lesões, que ele informou que 
ocorreram em dias anteriores. 
Após atendimento médico, 
ele foi conduzido à Central de 
Flagrantes, onde permaneceu 
preso a disposição da Justiça.



Vamos imaginar que estivéssemos em 1918, ano que 
entrou para história como sendo o período de uma das mais 
marcantes pandemias que assolou a humanidade: a fatídica 
gripe espanhola.

O mundo ainda era voltado para as atividades rurais, as 
distâncias entre as pessoas ainda eram inimagináveis, pois 
não havia tecnologia de comunicação e, sobretudo, as condi-
ções de higiene e infraestrutura ainda eram demasiadamente 
precárias para combater uma infecção tão letal. 

Para completar o cenário catastrófico, o mundo estava 
enfrentando uma guerra de âmbito mundial, guerra de anseios 
e disputas por poder e territórios. 

Os últimos meses de 1918 refletiam que rescaldos de 
muitas feridas abertas: crise econômica, desordem social, 
movimentos emigratórios pelo mundo, altíssimas taxas de 
mortalidade pela guerra e pela pandemia da gripe espanhola 
e muitos sonhos frustrados. A discussão acerca do estresse 
seria muito romântica para aquela época, talvez até demasia-
damente filosófica. O caos dos últimos meses de 1918 era 
tão proeminente que pensar nas repercussões orgânicas do 
estresse seria algo tão impensável como querer preservar os 
quadros de uma casa que está desabando.

Transportando estas sensações e impressões para o ano 
de 2020, começamos a pensar acerca de semelhanças e di-
ferenças em relação a 1918. E não temos muitas dificuldades 
na apresentação dos argumentos. Vejamos:

1) Existe consenso que 2020 tem sido um ano atípico, 
pois começou repleto de expectativas positivas em muitos 
setores e terminará em meio a incertezas;

2) Estamos enfrentando uma guerra ou até algumas 
guerras em 2020 -ainda que não haja fuzis e derramamento 
de sangue, estamos diariamente “lutando” contra números 
crescentes e decrescentes de casos de Covid-19, além da 
luta contra um ser microscópico que burla a todo momento 
os radares da medicina;

3) O vírus da gripe espanhola se espalhou graças a falta 
de conhecimento e infraestrutura. A Covid-19 muitas vezes se 
espalha porque, a despeito das informações de alerta estarem 
disponíveis, algumas pessoas exercem a irresponsabilidade em 
meio a infraestrutura que um século depois ainda permanece 
precária em muitos lugares do Brasil e do mundo;

4) Em 1918, o “remédio” para a gripe espanhola era usar 
máscara e cuidar da alimentação -em 2020, ainda não temos 
remédio específico para a Covid-19 e continuamos a priorizar 
o uso de máscaras, cuidar da imunidade através da alimenta-
ção e correr desenfreadamente para desenvolver uma vacina;

5) O frio europeu de 1918 facilitou a propagação da gripe 
espanhola em maiores proporções. Em 2020, o frio europeu 
também tem sido marcado pela retomada pronunciada de 
casos de Covid-19;

6) Em 1918, pouco se sabia se nosso organismo produzia 
anticorpos e definitivamente adquiria imunidade. Em 2020 
quais certezas temos sobre a Covid-19? Há pessoas que já 
foram contaminadas pelo coronavírus e não produziram um 
mísero anticorpo; há pessoas jovens e aparentemente saudá-
veis que sucumbiram à letalidade da Covid-19 e há aqueles 
que não tiveram nenhum sintoma;

7) Nos últimos meses de 1918, houve preocupações, in-
certezas e angústias quanto ao seguimento da vida em 1919 
e na continuidade daquele século. Os últimos meses de 2020 
serão dias de reflexão extrema, dias de um estresse diferente e 
mais acentuado, pois a humanidade precisa de alguma forma 
reagir sem relegar a vida e a saúde a patamares inferiores;

8) A humanidade, nos últimos meses de 2020, tem outra 
roupagem intelectual e financeira -não temos mais limites, 
já fomos à Lua, já descobrimos muitas coisas sobre a Terra 
e outros planetas, a tecnologia aproximou o Oriente ao Oci-
dente, executamos transações financeiras sem ir aos bancos 
e manuseando criptomoedas, estamos discutindo as aplica-
ções da telemedicina e inteligência artificial nos processos do 
cotidiano, nossos sonhos estão mais próximos da realidade, 
o estresse é infinitamente maior do que em outras épocas;

9) Nos últimos meses de 1918, as preocupações eram 
como controlar a gripe espanhola e quais seriam os rumos 
socioeconômicos desta pandemia e da Primeira Guerra Mun-
dial. Nos últimos meses de 2020, nossas preocupações são 
quando teremos uma vacina para o coronavírus, “lockdown” 
ou “mini-lockdown”, tomar a vacina chinesa seria arriscado ou 
não, como será a inflação em 2021, quais sequelas físicas e 
emocionais a pandemia da Covid-19 deixará para a humani-
dade, a pandemia da Covid-19 terá uma data para terminar 
ou teremos de continuar navegando em mares revoltos;

10) A pandemia da Covid-19 em 2020 determinou a 
pandemia do estresse, principalmente nestes últimos meses 
do ano.

Portanto, posso afirmar que o nível de estresse que esta-
mos enfrentando nestes últimos meses de 2020 tem sobre-
pujado a maioria dos anos anteriores e certamente será mais 
importante que nos próximos anos.

Caberá a nós todos buscarmos hábitos de vidas saudáveis 
e apoio médico para superarmos todas estas contingências. 
Não escolhemos passar por tudo isto em 2020, aconteceu e 
temos de conviver com esta situação.

Considerando que o estresse excessivo pode até matar, 
precisamos repensar nossas ações, reorganizar nossas estra-
tégias e seguir adiante com nossos planos e sonhos, sempre 
colocando a saúde como foco principal. 

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

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

O estresse do final de 
2020 é tão atípico como 
o próprio ano de 2020

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Muitas tem sido as denún-
cias de festas clandestinas 
em Rio Preto e também na 
região. Festas essas que são 
planejadas e organizadas cri-
teriosamente, com vendas de 
ingressos, estruturas muito 
bem montadas e divulgadas 
em grupos de whatsapp com 
localização e tudo para os 
“participantes vips”.

E são festas que reúnem 
milhares de pessoas, muitas 
delas até com presença de 
menores de idade, consumo 
de bebida alcoólica, sem uso 
devido de máscara e sem o 
distanciamento social.

A GCM - Guarda Civil Mu-
nicipal, junto com a Vigilância 
Sanitária e apoio da Polícia 
Militar e Vara da Infância e 
Juventude tem feito as fisca-
lizações e autuações através 
de denúncias.

Em Rio Preto, foram 30 
festas e eventos autuados se-
gundo dados divulgados pela 
Vigilância Sanitária, desde o 
início da pandemia.

De acordo com o levan-
tamento, da segunda quin-
zena de março até 18 de 
novembro foram realizadas 
34.901 fiscalizações em es-
tabelecimentos por infrações 
relacionadas à pandemia, 
tendo sido lavrados 1.290 

Blitze já interditaram 
30 festas clandestinas

autos de infração, com 385 
penalidades aplicadas, 361 
multas e 24 advertências.

Desde o decreto municipal 
de n°18.571 de 24 de março 
de 2020, ficou proibido a re-
alização de festas e eventos 
que tivessem aglomerações. 
Quem for pego descumprindo 
o decreto em Rio Preto reali-

zando festas clandestinas ou 
eventos de grande porte, por 
não respeitarem a luta contra 
as aglomerações e o uso obri-
gatório de máscaras e distan-
ciamento social, é obrigado no 
caso de pessoa física a pagar 
multa de valor mínimo a partir 
de R$ 1.084,32. Os valores 
das autuações para estabele-

cimentos são maiores.
A Vigilância Sanitária refor-

ça que as denúncias podem 
ser feitas diretamente para a 
GCM - Guarda Civil Municipal 
pelo telefone 153, para a Ou-
vidoria da Secretaria de Saúde 
pelo telefone 0800 770 58 
70 ou ainda pelo e-mail sms.
ouvidoria@riopreto.sp.gov.br.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Festas clandestinas em Rio Preto; Vigilância já flagrou 30 casos na cidade
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Estudos serão conduzidos em Rio Preto pela Famerp
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A Secretária de Saúde 
de Rio Preto confirmou mais 
109 casos de Covid-19 no 
município nesta quarta-feira 
(25). Destes casos, 99 foram 
confirmados por exame PCR 
(infecção recente) e 10 por 
teste sorológico (infecção 
antiga). No total são 28.614 
casos de coronavírus, sendo 
2.774 em profissionais da 
saúde.

A cidade contabilizou um 
óbito por Covid-19 nas últi-
mas 24 horas, chegando a 
780 mortes desde o início da 
pandemia. O número de recu-

perados está em 26.983, o 
equivalente a 94,2% de todos 
os casos. O número de pa-
cientes notificados em estado 
gripal é de 115.138, sendo 
que 102.304 testes já foram 
realizados. O coeficiente de 
incidência é de 6.211 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Rio Preto ainda conta com 
255 pacientes internados por 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo que 86 
estão na UTI e 169 na en-
fermaria. Dentre os casos já 
confirmados com coronavírus, 
são 125 internações, com 62 
na UTI e 63 na enfermaria. O 
número total de casos acumu-
lados de SRAG é de 3.003.

COVID 
Saúde confirma mais 109 casos em Rio Preto

Vinicius LIMA

Rio Preto terá 320 moradores em 
nova pesquisa sobre coronavírus

O Instituto Butantan, órgão 
vinculado à Secretaria de Es-
tado da Saúde de São Paulo, 
inicia ainda em novembro a 
Avaliação de Incidência de 
Infecção por SARS-CoV-2 e de 
COVID-19 (Avisa), um estudo 
que irá acompanhar a infecção 
do novo coronavírus em 320 
moradores de São José do 
Rio Preto. Ao todo, o inquérito 
incluirá 3.520 participantes de 
11 cidades por diversas regiões 
do Brasil

Os estudos, parceria entre o 
Butantan, Todos pela Saúde e 
Associação Samaritano, permi-
tirá a identificação da dinâmica 
de contaminação pelo vírus e 
também o tempo de imunidade 
após a infecção. Em Rio Preto, 
o estudo será conduzido pela 
Faculdade de Medicina de Rio 
Preto (Famerp).

Os part icipantes serão 
acompanhados por 18 meses, 
passarão periodicamente por 
testes rápidos para diagnós-
tico do coronavírus e a cada 
12 semanas por exames de 
sangue. Os resultados parciais 
deste acompanhamento serão 
divulgados a cada três meses 
até a conclusão dos estudos.

“A importância deste novo 
estudo está na possibilidade de 

termos uma dimensão melhor 
da epidemia nas mais diversas 
regiões do país. A ação reafirma 
o compromisso do Butantan 
com a sociedade e vem ao en-
contro das demais iniciativas, 
como as ações de testagem e o 
desenvolvimento da vacina Co-
ronaVac”, afirma Dimas Covas, 
diretor do Instituto Butantan.

Além de São José do Rio 
Preto, a iniciativa contará com 
o apoio de Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e hospitais em 
São Paulo (SP), Serrana (SP), 
Rio de Janeiro (RJ), Laranjeiras 
(SE), Belo Horizonte (MG), Boa 
Vista (RR), Porto Velho (RO), 
Fortaleza (CE), Brasília (DF) e 
Cuiabá (MT).

Os mais de 3.500 partici-
pantes serão divididos por faixa 
etária e passarão por acompa-
nhamento pelo período de 1 
ano e meio. A seleção, feita por 
sorteio, levará em consideração 
o domicílio como referência. To-
das os moradores da residência 
serão convidados a participar.

Durante a avaliação os cen-
tros de pesquisa clínica, Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) e 
hospitais parceiros atuarão de 
forma integrada, permitindo 
o acompanhamento dos par-
ticipantes e a obtenção dos 
dados conforme os protocolos 
do estudo.

Vinicius LIMA
Divulgação
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AI QUE SAUDADE!

Nos outros anos, a essa altura 
do campeonato, os bares e 
restaurantes já estavam com 
pouco espaço na agenda 
para acomodar as festas de 
confraternização de fim de 
ano, principalmente consórcios, 
confrarias de vinho, grupos de 
empresas, escritórios e classes 
de estudos. Com o coronavirus, 
muita gente anda com medo 
até de sair de casa.

O RÉVEILLON DE R$ 1 MILHÃO IV

O mercado está tão aquecido que um banqueiro da Faria Lima 
tentou alugar uma casa no último feriado por R$ 25 mil a diária 
para um período de quatro dias - mas foi esnobado pela proprietária 
que queria cinco diárias e acabou fechando com outro.

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

MATO SEM CACHORRO I 

Até agora, o Coronavirus conspira contra a organização de réveillons 
tornando o futuro nebuloso pela ameaça de um retrocesso no 
plano sanitário que poderá impor novamente, o lockdown.

BOA PERFORMANCE II

A diretoria comandada por Jesus, realizou uma substancial reforma 
na sede social que a deixou mais bonita, desde os jardins às 
instalações. Foi apenas uma restauração, mas devolveu uma 
atmosfera agradável em todos os lados para onde se olha, 
lembrando a época em que foi inaugurada. Eu cravei aqui, certa 
vez, antes das eleições, a frase “Só Jesus salva”- depois usada por 
ele e seus companheiros na campanha. Ao que parece, estávamos 
certos, pois ele está confirmando. Nos próximos dias vocês vão 
saber o porquê.

NOVO BAR E 
RESTAURANTE

A área apelidada de bar do 
Bigode no clube de campo 
do Monte Líbano começou 
a demolição para que seja 
iniciada a construção do novo 
complexo de bar e restaurante, 
na pérgula da piscina, conforme 
aliás, informei aqui em meados 
do ano passado. Debaixo de um 
quieto, a Diretoria Nadim Cury/
Paulo Voltarelli já começou a 
mandar a marreta. No final de 
2021, os associados vão ver a 
beleza da nova obra.

    Não será surpresa se o 
Automóvel Clube abaixar o 
preço de suas mensalidades. 
Vão custar R$ 300,00, mas a 
pontualidade no pagamento, 
dará desconto e vão cair 
para R$270,00. E os títulos 
individuais, para R$ 180,00.

     Depois de 16 anos, o 
restaurante Beá de Mirassol, 
encerrou as atividades, 
mas aceita encomenda de 
pratos para retirar, sorvetes e 
torrones.

     Não será surpresa para 
esta coluna se o vereador 
Jean Dornellas, que nas 
eleições ficou de segundo 
suplente, comandar o Procon.

    Com uma festa em 
família, Thiago Luiz e 
Jaqueline Vetorasso Chaves, 
comemoraram os 9 anos de 
seu filho Enrique.

     O jantar de fim de ano do 
grupo de truco das terças-
feiras no Clube dos Médicos, 
será realizado dia 15 de 
dezembro, com cardápio 
puxado a uma paella assinada 
por Ramón Jerez.

     Evanilda do Amaral está 
pensando em curtir o Rio 
de Janeiro nos feriados de 
carnaval.

     Quem também programa 
o Rio para o período em que 
deveria acontecer o carnaval, 
é Tuim Nascimento.

     O publicitário José Roberto 
Della Libera inaugurou 
uma cafeteria no Shopping 
Iguatemi.

     Delson Gonçalves, um 
dos mais antigos funcionários 
do Automóvel Clube, deverá 

* 

MATO SEM CACHORRO V 

Mas pode ser que o a pandemia feche o cerco, e aí as pessoas 
que fizeram o pagamento antecipado para garantir a reserva, 
tenham que percorrer um calvário para poder receber o dinheiro 
de volta. Exemplos não faltam. Tempus fugit, diz a expressão latina, 
que vocês sabem, significa “o tempo voa”. Portanto, se não for 
consolidada a realização desses eventos com certa antecedência, 
a polarização do público será difícil. E a organização de cardápios, 
contratação do staff e das atrações musicais, também. 

BOA PERFORMANCE I

O atual presidente do Automóvel Clube, Jesus Martin Neto, deverá 
se candidatar à reeleição no Automóvel Clube, em março de 2021. 
Aliás, por ele se chamar Jesus, ganhou dos amigos, no clube, o 
simpático apelido de “Genérico”, porque antes dele, teve outro 
Jesus, o verdadeiro. Brincadeiras a parte, seu trabalho está sendo 
reconhecido pelos sócios, que o credencia para mais uma gestão 
e com certeza, deverá  alavancá-lo ao cargo novamente.

O RÉVEILLON DE R$ 1 MILHÃO V

Com as viagens ao exterior paradas por conta da pandemia, Pedro 
Henrique Garcia, sócio da Blue Travel, diz que só recebe ligação 
de cliente pedindo ajuda para conseguir casa para alugar ou no 
máximo hotel com chalé: “Estou perdendo negócio por não ter mais 
nada para alugar nos condomínios mais bacanas do litoral ou de 
Trancoso”-, diz Pedro Henrique. “As pessoas estão pedindo o que 
querem e tem gente pagando.”

POSSE

O prefeito e os vereadores já 
estão providenciando o traje 
que usarão às 11 horas do 
dia 17 de dezembro, uma 
quinta-feira, no salão do júri 
do Fórum do centro de Rio 
Preto. Naquela oportunidade 
o juiz Paulo Zaidan Maluf, da 
125ª. Zona Eleitoral realizará 
a diplomação dos eleitos no 
último dia 15 de novembro. 

A DANÇA DAS CADEIRAS
Apesar de alegar a necessidade 
de uma atenção acentuada à 
empresa Conebel, da qual é uma 
das diretoras, a ex-presidente da 
Acirp, Adriana Neves, segundo 
se comenta,  poderá s im 
aceitar o cargo de secretária de 
Desenvolvimento Econômico. 
Inspiradora e empreendedora 
seria sem dúvida um nome 
respeitado na pasta.Gestões 
nesse sentido estão sendo feitas 
pelo prefeito Edinho Araújo.
Mas no páreo, tem outro nome 
correndo na raia paralela: Paulo 
Sader, também ex-presidente 
da Acirp e ex-presidente da 
Exposição de Animais. Nos 
corredores do Paço, uma coisa é 
certa entre as raposas felpudas 
que entendem de política: o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Jorge Luís Souza 
deverá ser defenestrado. 
Não deverá ficar apenas na 
secretaria do Desenvolvimento, 
a substituição do titular para 
acomodar parceiros políticos 
do prefeito Edinho Araújo. 
Outros que igualmente tiveram 
de sempenho  aquém  do 
esperado, também corre o 
mesmo risco.

A bonita Bruna Bassitt, filha de Allim e Lena Villa Bassitt, 
vai ter que conciliar os trabalhos como top model com os 
estudos de Arquitetura. Foi aprovada nos exames vesti-

bulares da PUC de Campinas.

ALTAR
Os médicos Isadora e Guilherme, 
com a benção de seus pais José 
Oscar Cícero e Maria Fernanda 
Curti e Mauli Luiz da Silva, 
convidam para o seu casamento 
a realizar-se às 16 horas do 
dia 23 de janeiro de 2021, no 
Pavilhão Santa Teresa no Rio 
de Janeiro. Após a cerimônia os 
noivos receberão cumprimentos 
no mesmo local. Merci.

O RÉVEILLON DE R$ 1 MILHÃO III

Esse é um mercado que envolve discrição- e nem sempre as cifras 
são declaradas. Projetadas por arquitetos badalados como Marcio 
Kogan e Débora Aguiar, as casas mais caras têm pelo menos cinco 
suítes - mas nem pensem em dividir o aluguel com a galera. O 
máximo são dez pessoas. E o preço é all inclusive: inclui serviço 
cozinheira, arrumadeira e garçom.

BALLET

Se você estiver em São 
Paulo nos dias 18,19 e 
20 de dezembro, este blog 
sugere um bom programa. 
“O Quebra Nozes” (The 
Nutcracker), um dos três 
bal lets compostos por 
Piotr I l i tch Tchaikovsky 
apresentado pelo Grupo 
Cisne Negro, no Teatro Alfa. 
O Quebra Nozes estreou em 
18 de dezembro de 1892 
no Teatro Mariinski, em 
São Petersburgo, a capital 
da Rússia imperial. Baseia-
se na versão de Alexandre 
Dumas, pai, de um conto 
infantil que conta a história 
de um príncipe que, após 
ser enfeitiçado pelo rei 
dos camundongos,  se 
transofrma em um boneco 
de madeira.

MATO SEM CACHORRO  IV  

E não é só isso: a rede hoteleira de todo o país, principalmente 
do litoral, os resorts, hotéis-fazenda e locais de montanha que 
habitualmente realizam grandes festas, estão com a organização 
repousando na expectativa. Alguns já estão fazendo reservas 
de apartamentos e de festas, mas com um pé atrás.O setor 
foi  tremendamente impactado pela pandemia. É um jogo entre 
hoteleiros e turistas. Pode ser que tudo corra bem e os hoteleiros 
nadem de braçada reunindo turistas do Brasil e do exterior, 
registrando uma ocupação além do número esperado. 

MATO SEM CACHORRO III  

Isso fez com que acendesse a luz amarela para a realização de 
réveillons. Nenhum dos nossos clubes - Monte Líbano, Automóvel 
Clube e Harmonia, além do Quinta do Golfe sabe até agora, o 
que fazer. Para usar uma expressão da época de infância de seus 
presidentes, estão parecendo barata tonta.

BENDITA CARA 

Bendita, uma novilha da raça 
Nelore Pintado, de 16 meses 
teve 50% de suas cotas 
vendidas esta semana por R$ 
135 mil, no 9º Leilão da Fazenda 
Eldorado, em Pontalinda (SP). O 
vendedor foi o cantor sertanejo 
rio-pretense  Zé Neto, que faz 
dupla com Cristiano. A novilha, 
da raça Nelore Pintado, foi 
valorizada em 270.000.

CHEGOU CHEGANDO

Desde que abriu suas portas em 
soft openning, isto é, sem festa 
de inauguração, o Castellana 
Steak House, na Redentora, está 
bombando todos os dias. Só não 
funciona nas noites de domingo. 
Nos finais de semana, a partir 
de sexta-feira, tem sido muito 
difícil conseguir mesa. Como 
churrascaria não tem por hábito 
aceitar reserva prévia de mesas, 
a espera sugere o sucesso da 
casa, do atendimento às carnes, 
do buffet de saladas às bebidas. 
No almoço da sextas-feiras, 
virou point de empresários. Nas 
noites de sexta e sábado, de 
casais e grupos de amigos, e nos 
almoços de domingo, reuniões 
de famílias.

O RÉVEILLON DE R$ 1 MILHÃO I

Está difícil conseguir um lugar ao sol nas areias de Trancoso. Sem 
poder viajar para o exterior por conta da pandemia, o brasileiro de 
alta renda está se refugiando em casas de luxo nas praias da Bahia, 
elevando os preços dos aluguéis de temporada à estratosfera. 
Segundo reportagem publicada no jornal.

MUDANDO DE CASA

A direção da TV Cultura confirma 
que o programa Manhattan 
Connection deverá fazer parte 
da grade da emissora a partir de 
2021. O programa, integrado 
por Lucas Mendes, Caio 
Blinder, Diogo Mainardi, Ricardo 
Amorim e Pedro Andrade, tem 
previsão de estreia na Cultura 
em janeiro. O Manhattan 
Connection teve sua última 
edição na Globonews no último 
domingo, 22 de novembro.

O RÉVEILLON DE R$ 1 MILHÃO II

Segundo informou o jornal O Globo, pelo menos duas casas dentre 
as mais sofisticadas naquela que já foi uma vilinha de pescador, 
foram alugadas por R$ 1 milhão a temporada de dez dias para o 
próximo réveillon. Além dessas, há diversas casas para alugar por 
R$ 600 mil ou R$ 800 mil. A informação é corretores de imóveis 
de alto padrão ouvidos pelo jornal carioca e que preferiram não 
ter o nome divulgado.

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

PRESENTE DE NATAL 

Você que é fã de Toquinho 
Vinícius e Paulo Ricardo, fique 
sabendo: vem aí uma boa 
sugestão para presente de 
Natal ou de amigo secreto. Sai 
dia 27, sexta-feira próxima, em 
todas as plataformas musicais, 
o disco de Toquinho e Paulo 
Ricardo em homenagem aos 
100 anos do poetinha. 

CHRISTMAS SEASONS

Sinval e Denise Célico e Kuky 
e Lu Lamana Bonadio, mais 
os  familiares, que haviam 
programado a cidade de Orlando 
para as suas festas de fim de 
ano, diante dos protocolos da 
pandemia exigindo quarentena 
para entrar nos Estados Unidos, 
vão ficar mesmo é por aqui. O 
Natal e a ceia de réveillon será 
na casa de Sinval e Denise, no 
Quinta do Golfe.

MATO SEM CACHORRO II 
O poder mágico do congraçamento no último dia do ano, poderoso 
argumento para se celebrar a vida, ainda exibe fragilidades 
pela conflitante ideia de reunir amigos e conviver com medidas 
efetivas que evitem a aglomeração de multidões. Nesse ano, 
principalmente, em que todos querem apagar da memória, pela 
perda de entes queridos e transtornos financeiros e das mais 
diferentes ordens o novo normal exigirá sacrifícios.

A bonita Daniela Arroyo Vitagliano Fleury, esposa de 
Fábio Fleury, que com ele mora há mais de 16 anos em 
Conroe, no entorno de Houston, no Texas, comemorou 
domingo, seu aniversário. Da coluna, os cumprimentos.

A-6

ser reconduzido ao cargo de 
gerente pela Diretoria Jesus 
Martin Neto.

     O rio-pretense Murilo 
Mascaro que reside em 
Dublin, capital da Irlanda, 
está chegando para as férias 
de fim de ano, antecipadas 
pela pandemia que está 
fechando vários países da 
Europa.

     Sem alarde, o iFood 
passou a operar no segmento 
de farmácias, tradicional 
nicho de sua rival Rappi. 
Redes como Raia, Drogasil 
e Pague Menos já fecharam 
acordos com o iFood.

     O casamento de Carla 
Lemos e Anselmo Assunção, 
dia 28 de novembro, sábado 
próximo, mudou de lugar. Não 
será mais na fazenda da mãe, 
dela, Lita Lemos, mas no 
Buffet Félix Petrolli, às 16h30 

    Para sua alegria, dos 
familiares e muitos amigos, 
Castor Verdi  e Deguinha 
Zancaner já tiveram alta 
no hospital depois de 
internados com o Covid-19. 
A preocupação era grande 
porque o Castor tem 
comorbidades.

     Quem também testou 
positivo para o Covid-19, foi 
Tuca Vetorasso Mendes. Mas 
está sem sintomas.

    Sheriff e Maria Rita Spínola 
Costa viajam para saison de 
vacances em Maresias, de 10 
a 18 de dezembro.

      Pelo andar da carruagem, 
os presentes de amigo 
secreto serão enviados pelo 
correio e mostrados através 
de fotos pelo whatsapp.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 423/2020 – Processo n.º 
13.534/2020
Objeto: Registro de preços p aquisição de óleo cincatrizante. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 04/11/2020, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora:L NC DISTRIBUIDORA 
item 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
–  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim -  Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATAS.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 469/2020 – 
PROCESSO Nº 13.767/2020
       Objeto: contratação de empresa para prestação de ser-
viços de sistema de relacionamento multicanal com suporte 
ao “whatsapp bussiness API”, “facebook messenger”, “tele-
gram”, “SMS” e “e-mail”, para no máximo 100(cem) operado-
res simultaneos. Secretaria Municipal de Fazenda. 
Informamos que foi retifi cado o termo de referência do anexo 
I do edital. Fica redesignada a data de abertura da sessão, 
conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 10/12/2020, às 08h30min e abertura a partir das 
08h32min. O edital retifi cado e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras, no link: Edital Completo e Anexos.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 422/2020 Processo: 
13532/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de impressora 
de etiqueta, impressora térmica e leitor do código de barras. 
Secretaria Municipal de Saúde
O pregão eletrônico foi fracassado uma vez que o valor 
fi nal alcançado nos itens fi caram acima da estimativa não 
se comprovando vantajosidade para a Administração. Célia 
Candida Faria- pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 497/2020, PROCESSO 13.869/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de água mineral para as 
diversas secretarias e órgão da administração direta do mu-
nicípio. Secretaria Municipal de Administração. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 10/12/2020, às 14:00h. 
e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 494/2020, PROCESSO 13.866/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de escritório. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 11/12/2020, 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° 496/2020, PROCESSO 13.868/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição e instalação de playground 
em eucalipto tratado para atendimento as unidades esco-
lares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 11/12/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 

https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 493/2020, PROCESSO 13.865/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de resinas odontológicas. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 14/12/2020, 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 ELE-
TRÔNICO n° 495/2020, PROCESSO 13.867/2020, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de materiais de 
manutenção de roçadeiras e outros equipamentos (carretel, 
cinta, fi ltro de ar, faca hélice e outros). Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 14/12/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 18116/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, conforme manifestação do Departamen-
to responsável; Considerando que até o momento não foi re-
gularizada a entrega total dos empenhos supramencionados, 
DECIDO: Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.1.2, II e V do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, multa de 30% do valor refe-
rente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do 
contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHOS 5626/20 E 5628/20
Diante da defesa apresentada em face da penalidade de 
MULTA aplicada e recebida por esta Secretaria Municipal 
de Saúde. Considerando que as penalidades aplicadas 
foram por atraso na entrega, visto que essa entrega não foi 
regulariza até o momento. Considerando os princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da 
moralidade administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA 
a decisão anteriormente prolatada, por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos e nego provimento ao recurso. A manu-
tenção das penas aplicadas não impede o agravamento das 
penalidades. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: EUROMÉDICA COM. E MANUT. EM EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CONTRATO: PRE/0063/20
Considerando o previsto no termo de referência anexo 
ao edital do P.E. 573/19 item 4. Subitem 4.1. Fica a con-
tratada supramencionada NOTIFICADA a APRESENTAR 
DOCUMENTO(S) QUE COMPROVEM A QUALIFICAÇÃO 
DA EQUIPE TÉCNICA HABILITADA no prazo de 24 horas, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: R.D.VELANI ELÉTRICA EPP – CNPJ: 
21.329.429/0001-05 - EMPENHOS: Nº14593/2020 e 
17652/2020. NOTIFICO o representante legal da contratada 
para entregar no prazo de 05 dias, a contar do recebimento 
desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMEL

EXTRATO 
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Tomada de Preços n.º 41/19 - Contrato: TOP/0005/20
Contratada: Web Industria e Comercio Ltda 
Fica rescindido, a partir de 24/11/2020, de comum acordo o 
contrato supramencionado. SMMAU – Katia R. P. Casemiro
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 371/2020
ATA Nº 0914/20
CONTRATADA: ALESSANDRA CRISTINA CONDE MANDA-
RINI - ME
OBJETO: Fornecimento de tendas tipo galpão - Valor Uni-
tário – Item 01 – R$22,50 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020
ATA Nº 0915/20
CONTRATADA: BH FARMA COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados RE-
MUME - Valor Unitário – Item 26 – R$0,110 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020
ATA Nº 0916/20
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados RE-
MUME - Valor Unitário – Item 35 – R$4,500 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2020
ATA Nº 0917/20
CONTRATADA: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas - Valores 
Unitários – Item 05 – R$10,0000; Item 10 – R$3,6000 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2020
ATA Nº 0918/20
CONTRATADA: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: Fornecimento de detergentes e fi tas de reagente 
- Valor Unitário – Item 02 – R$320,0000 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

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

PORTARIA N.º 34.586 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida nos 
autos do Processo n.º 1020785-86.2020.8.26.0576, do Ane-
xo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de 
São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.828 de 01 de junho 
de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus ven-
cimentos do(a) servidor(a) JOSE LUIS CRIVELLIN, Médico, 
onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, 
leia-se “retroagindo os efeitos desta 16/04/2010”.
PORTARIA N.º 34.587 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, BRUNA LOMBARDI ZEVOLI BORGES para 
substituir o(a) servidor(a) CAMILA PACIFICO SPARVOLI, 
ocupante do cargo em comissão – CHEFE DE GABINETE 
DE SECRETARIA – CD.101.2, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 25/11/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.675
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

Inclui no Calendário Ofi cial do Município de São José do Rio 
Preto – SP o Dia do Educador Especial, a ser comemorado 
anualmente em 22 de agosto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluído no Calendário Ofi cial do Município de 
São José do Rio Preto – SP, o “Dia do Educador Especial”, a 
ser comemorado anualmente em 22 de agosto.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 19 de no-



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

vembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.152/2020
Projeto de Lei nº 268/2020
Autoria da propositura: Vereador Renato Pupo

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 
60/2019/9912475420
INEXIGIBILIDADE nº 05/2019 – PROCESSO SeMAE nº 
132/2019
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços 
postais.
Valor: R$ 122.404,00 Prazo: 12 meses  
Data da Assinatura: 20.11.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
39/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2020 
Contratada: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES 
EIRELI.
Ordem de Serviço nº 150 de 28.10.2020 recebida em 
11.11.2020. Valor de R$ 36.000,00. 
Prazo de execução: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 50/2020.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 54.000 
(cinquenta e quatro mil) quilos de polímero catiônico em 
emulsão (líquido) de alto peso molecular/alta carga para 
utilização no sistema de desidratação mecânica de lodos 
da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio 
Preto).
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020; DETENTORA 
DA ATA: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA; Valor unitário Registrado: 
Item 1 - R$ 11,55; Prazo de Vigência: 12 meses; Data da As-
sinatura: 20.11.2020; Autoridade que assinou a ATA: Nicanor 
Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 20.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
53/2020 – PROCESSO SICOM 3299/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças, nos sistemas de refrigeração das 
subestações 21.2 a 21.4A, e amostradores automáticos da 
ETE Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 16.11.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora RAMADA & PIMENTEL 
COMERCIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
LTDA ME para o item. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 53/2020 – PROCESSO SICOM 3299/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 18.11.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
55/2020 – PROCESSO SICOM 3305/2020
Objeto: Registro de preços para fornecimento de reagentes 
de laboratório para execução de análises físico-químicas e 
microbiológicas nos Laboratórios da ETA/Palácio das Águas 
e da ETE/Rio Preto do SeMAE de São José do Rio Preto-
-SP.
Sessão pública realizada on line no dia 10.11.2020 com 
continuação no dia 18.11.2020, sendo adjudicado o objeto 
às vencedoras A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP para os itens 
40, 50, 66 e 98, ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA EPP para o item 13, HEXIS CIENTIFICA S/A 
para os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 39 e 41, LINE CONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA para os itens 1, 10 e 11, LIO SERUM 
PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA 
EPP para os itens 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 73, 75, 77, 78, 89 e 
93, QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMEN-
TO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP para os itens 69, 
70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94 e 
95, QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP para o 
item 23 e TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPI-
TALARES E LABORATORIAIS EIRELI para os itens 49, 59 e 
64. Os itens 58, 74, 76, 79 e 96 foram declarados FRACAS-
SADOS, e o item 97 foi declarado
DESERTO. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 55/2020 – PROCESSO SICOM 3305/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 18.11.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
57/2020 – PROCESSO SICOM 3313/2020
Objeto: Aquisição de tampões em ferro fundido nodular, Ø 
600 mm para utilização em poços de visita (PV) da rede pú-
blica coletora de esgoto de São José do Rio Preto e distritos.
Sessão pública realizada online no dia 19.11.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora NE COMERCIO DE TAM-
PAS EIRELI para os itens 1 e 2. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 57/2020 – PROCESSO SICOM 3313/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 

regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 23.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
58/2020 – PROCESSO SICOM 3314/2020
Objeto: Contratação de serviço de coleta e análise de 
efl uentes domésticos, corpos hídricos e biossólidos para 
monitoramento em atendimento às exigências da Licença de 
Operação da ETE Rio Preto emitida pela CETESB e monito-
ramento do lodo desaguado gerado na ETE Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 11.11.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora ECO SYSTEM PRESER-
VAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
58/2020 – PROCESSO SICOM 3314/2020
“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.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 01/2020 – PROC. 80/2020
Objeto: Aquisição de bombas submersas para bombeamento 
de água de poços profundos exploratórios do aquífero Gua-
rani (PTG).
HOMOLOGO, nos termos da Lei, este Processo Licitatório, 
por entendê-lo como regular, ADJUDICANDO o objeto à 
empresa WILO INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
LTDA, declarada vencedora dos itens 02, 03 e 04, pelo 
valor total de R$ 1.146.500,00, em razão de ter oferecido os 
menores preços por item para o fornecimento do objeto. S. J. 
Rio Preto, 23.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DO PROCES-
SO E JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS COMER-
CIAIS 
Objeto: Preparação e pintura de superfície de 12 (doze) 
reservatórios metálicos apoiados, sendo 11 (onze) proce-
dimentos externos e 02 (dois) procedimentos internos, no 
município de São José do Rio Preto - SP.
A licitante THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI-
RELI - EPP, não fez valer seu direito dentro do prazo legal. 
Portanto, a Comissão de Licitações declara VENCEDORA 
e propõe a adjudicação do objeto à licitante classifi cada em 
primeiro lugar CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTI-
CIPAÇÕES LTDA pelo valor R$2.178.383,72, por ter apre-
sentado o menor valor global para a execução do objeto. 
S. J. Rio Preto, 24.11.2020, Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes - Presidente da CL.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PRO-
POSTAS COMERCIAIS – TOMADA DE PREÇOS nº 09/2020 
– PROC. nº 72/2020
Objeto: Realocação de Adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Urano e Diniz e instalação 
de estrutura metálica para suporte e manutenção, incluindo 
fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas 
e equipamentos necessários à execução dos serviços.
Foi realizada a sessão de abertura das propostas comerciais 
apresentadas pelas licitantes: CONSTROESTE CONSTRU-
TORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA ELEVA-
ÇÃO LTDA, CONSTROESTE apresentou proposta com valor 
de R$ 608.756,38 a licitante ELEVAÇÃO apresentou propos-
ta com valor de R$ 599.415,22. a sessão foi encerrada para 
que as propostas sejam analisadas pela gerência gestora do 
processo. S.J.R.Preto, 24.11.2020 Sonia Maria Franco da 
Silva Gomes – Presidente da CL.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interes-
se público. # CREDOR Nº 1674895 – Engeper Engenharia 
e Perfurações Ltda. Valor: R$ 901.640,55. Motivo: Para que 
não haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta 
autarquia.  Publicada por afi xação no local de costume, e 
pela imprensa local. S. J. R. P., 24.11.2020. João Marcelino 
Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente.
Extrato de Portaria nº 072 de 24/11/2020 – CONSIDERAN-
DO a decisão proferida pelo Tribunal Regional de Trabalho 
da 15ª Região, no acórdão relativo ao processo n° 0107700-
51.2006.5.15.0044, RESOLVE: Reintegrar o empregado 
público JESUS MACHADO no cargo de Auxiliar Operacional 
de Saneamento. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de novembro de 
2020. 
S. J. Rio Preto 24.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO

ACORDO DE COOPERAÇÃO

Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna publico o extrato do Acordo de Cooperação que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, o 
Instituto Gerando Falcões e o Instituto Tellus.   
Objeto: Promover a cooperação institucional e intercâmbio 
de informações, o desenvolvimento de ações e a coopera-
ção técnica entre o Município, o Instituto Gerando Falcões e 
o Instituto Tellus visando a realização do diagnóstico e pré-
-projeto para redesign da “favela da Vila Itália” no município 
de São José do Rio Preto/SP, de acordo com estabelecido 
em Plano de Trabalho.
Valor: não há compromisso fi nanceiro ou transferência de 
recursos entre as partes.
Prazo: 06 (seis) meses a partir da data de assinatura.
Data da assinatura: 28 de setembro de 2020.
Prefeito Edinho Araújo – Município de São José do Rio Preto 
Eduardo Lyra – Instituto Gerando Falcões
Germano Guimarães – Instituto Tellus.  

Altera a Resolução SME nº 07/2020, que dispõe sobre a 
organização do Calendário Escolar, das atividades pedagó-
gicas e a extensão do teletrabalho, devido à suspensão das 
atividades escolares presenciais, para prevenir o contágio 
pelo coronavírus (COVID-19) e dá providências correlatas.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atri-
buições, altera a Resolução SME nº 07/2020, publicada no 
Diário Ofi cial do Município de São José do Rio Preto/SP, de 
13 de maio de 2020, nos seguintes termos:
Alteração 01:
Art. 4º, inciso I – férias docentes: de 02 a 31 de janeiro/2020 
e 28 a 31 de dezembro/2020.
Alteração 02:
Art.4º, IV- recesso escolar: de 23 de março a 12 de 
abril/2020 e 24 a 27 de dezembro/2020.
Alteração do Anexo I da Resolução SME nº 07/2020.
Alteração 01:
No Calendário Escolar reorganizado - Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, ano letivo 2020 leia-se férias do pro-
fessor os dias 02 a 31 de janeiro e dias 28 a 31 de dezem-
bro, totalizando 34 dias.
 Alteração 02:
No Calendário Escolar reorganizado - Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, ano letivo 2020 leia-se recesso docen-
te os dias 23 a 31 de março; 01 a 12 de abril, dias 13, 14 
e 16 de outubro e de 24 a 27 de dezembro, totalizando 28 
dias.
Ficam ratifi cadas as demais informações contidas no referi-
do Anexo I da Resolução SME nº 07/2020. 

São José do Rio Preto, 24 de novembro de 2020.
Márcio Alves
Secretário Municipal da Educação - Substituto

 
DECRETO Nº 18.731 

DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020. 
Dispõe sobre os critérios para redução do preço de alienação 
conforme autorização prevista no §1º, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 350, de 30 de novembro de 2011.  
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, VI; da Lei Orgânica deste Município; 

D E C R E T A: 
Art. 1º Para a redução de até 50% (cinquenta por cento) do valor do lote no Distrito Tecnológico do 
Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, denominado Vanda Karina Simei Bolçone, quando o 
objeto empresarial principal do adquirente for considerado, pelo Conselho Municipal de Ciência 
Tecnologia e Inovação, de relevante interesse para o Município, nos termos do §1º, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 350, de 30 de novembro de 2011, deverão ser observados os critérios constantes no 
Anexo deste Decreto. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 24 de novembro de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ISRAEL CESTARI JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO  
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e pela Imprensa local. 

 
ANEXO 

CONCESSÃO DE DESCONTOS – DISTRITO PARQUE TECNOLÓGICO 
Critérios % de Desconto 

Aderência aos segmentos prioritários do Parque  
SIM (TIC, biotecnologia, tecnologia biomédica, química fina, design e 
agronegócios) 10% 

NÃO 0% 
Histórico de participação em parques tecnológicos, APL’s ou 
programas de incubação de empresas (Ecossistema Inovação)  

SIM (Parque Tecnológico de S.J.Rio Preto/APL’s de áreas 
prioritárias) 10% 

SIM (outros parques/incubadoras) 5% 
Utilização de novas tecnologias  
As tecnologias utilizadas já estão sendo aplicadas na criação de 
produtos e serviços de alto valor adicionado e/ou resultaram na 
evolução incremental de processos e produtos (com 
comprovação) 

10% 

As tecnologias estão sendo desenvolvidas para criação de 
produtos e serviços de alto valor adicionado e/ou para a 
evolução incremental de processos e produtos (com 
comprovação) 

5% 

Exportação de Bens e Serviços  
Já exporta(ou) Bens e Serviços 10% 
Nunca exportou (tem foco no mercado interno) 5% 
Peculiaridade do Empreendimento  
Tecnologia voltada exclusivamente a segmentos inovadores 10% 
Tecnologia voltada a segmentos tradicionais 5% 
Características de empregabilidade  
50% ou mais do Quadro de Colaboradores permanentes 
(administrativos + técnicos) local 10% 

Menos de 49% do Quadro de Colaboradores permanentes 
(administrativos + técnicos) local 5% 

Metragem – Área Adquirida  
Até 1.500 m² 20% 
Acima de 1.500 até 3.000 m² 15% 
Acima de 3.000 até 5.000 m² 10% 
Acima de 5.000 m² 5% 
Obs.: Tendo a somatória superado 50%, o desconto será limitado a esse valor, nos 
termos da Lei Complementar nº 350/11, Artigo 12, Parágrafo 1º. 
 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 28/2020 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

CARLOS ANTONIO RODRIGUES 
IM: 3744070 

8823N16013
17966027 

Falta de Alvará Ordinário ATUALIZADO 
estando em desacordo com a Lei nº 
3.359/1983 art. 116 § 1º; Decreto nº 
4.049/1985 art. 13; 4.148/1987 art. 7º; 
Decreto Municipal nº 16.888/2013. O 
Alvará apresentado não é válido 
(necessário acrescentar atividade). 
 

 
 
 
     30 dias 
 
 
 
 

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

São José do Rio Preto, 24 de Novembro de 2020. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas  
SEMFAZ/ IFP 



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

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

MICHELLI GAETANO FERNANDES – ME 01040/18 2018000188821 AIF-S-D 000048 
HOSPITAL DO CORAÇÃO RIO PRETO 00855/18 2018000166417 AIF-S-D 000044 
S X W PRESENTES E DECORACOES LTDA ME 01162/20 2020000170068 AIF-A-M 00258 
ADERCIO SECOLO EIRELI ME 01051/20 2020000171184 AIF-A-M 00252 
DAY OFF CAFÉ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 
ME 01068/20 2020000165816 AIF-A-M 00257 

LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA 01058/20 2020000167882 AIF-A-M 00255 
 

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

MICHELLI GAETANO FERNANDES – ME 01040/18 20 UFM AIP-S-D 000111 
PERES & PEREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 
COLCHOARIA LTDA 01106/20 20 UFM AIP-P-H 000029 

MAGALI SEMEDO DA SILVA ME 01109/20 20 UFM AIP-P-H 000030 
CARMEM BLANC VESTUARIO E BIJUTERIAS LTDA 01110/20 20 UFM AIP-P-H 000028 
MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 27645133805 01094/20 20 UFM AIP-P-H 000027 
HOSPITAL DO CORAÇÃO RIO PRETO 00855/18 60 UFM AIP-S-D 000110 
LANCHONETE POUPATEMPO LTDA ME 01020/20 100 UFM AIP-A-M 00215 
JO CALÇADOS LTDA 01008/20 40 UFM AIP-A-M 00214 
S X W PRESENTES E DECORACOES LTDA ME 01162/20 30 UFM AIP-A-M 00213 
ADERCIO SECOLO EIRELI ME 01051/20 20 UFM AIP-A-M 00211 
DAY OFF CAFÉ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME 01068/20 30 UFM AIP-A-M 00212 
ELISANGELA CRISTINA NOBILE ZILI ME 00620/18 80 UFM AIP-S-D 000109 
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI 00935/20 40 UFM AIP-P-H 000025 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00432/20 30 UFM AIP-P-H 000026 
LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA 01058/20 30 UFM AIP-A-M 00210 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 

10/11/2020. ONDE CONSTOU: 
EDITAL DE DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO DEFERIDA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00450/20 202099592 AIF-S-V 000028 

  
DEVE CONSTAR: 

EDITAL DE DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00450/20 202099592 AIF-S-V 000028 
São José do Rio Preto, 25 de Novembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2020 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2020. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. O município de Guapiaçu, comunica o julgamento do pedido de impugnação, 
interposto pela empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ n. 04.027.894/0007-50), contra os termos das 
cláusulas 5.2, alínea “e”, 10.1, 11.6 e 11.10, todas do edital. “...julgamos improcedente a impugnação ao edital apresentada pela empresa DUPATRI 
HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ n. 04.027.894/0007-50), mantida a redação das cláusulas editalícias...”. 
Designa-se para 09 de dezembro, às 09:00 horas a sessão para recebimento de envelopes, credenciamento, lances e habilitação dos licitantes. 
Publique-se. Guapiaçu/SP, 20 de novembro de 2020. Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2020
Objeto: Aquisição de materiais limpeza e higiene destinados 
a manutenção dos setores.
Data do Encerramento: 10/12/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 23 de novembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1010105-18.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) José Antonio Da Silva, Brasileiro, CPF 589.559.928-15, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária por parte de Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não 
Padronizados, alegando em síntese: que celebraram contrato de mútuo com alienação fiduciária e o financiado deixou de 
pagar a prestação vencida aos 31/05/214 assim como as seguintes. Advertência / Prazo Para Defesa: Nos termos do artigo 
344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, no prazo de 15 dias úteis, será considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, ficando, ainda, ciente de que o recibo que 
acompanha esta carta valerá como comprovante que esta citação se efetivou. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 19 de outubro de 2020 K-25e26/11

 

                                 SSIINNDDIICCAATTOO  DDOOSS  CCOONNTTAABBIILLIISSTTAASS    
                                  DDEE  SSÃÃOO  JJOOSSÉÉ  DDOO  RRIIOO  PPRREETTOO  EE  RREEGGIIÃÃOO 

 
                                   

 

 

R:Itália,, 475–V. Sinibaldi–CEP:15084-050-S.J.do Rio Preto-Tel/Fax: (17)3227-9181/3227-1303–site:www.sindicont-sjrp.com.br 
e-mail: secretaria@sindicont-sjrp.com.br 

 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

 
Pelo presente, ficam convocados os Associados deste Sindicato, quites e 
em pleno gozo de seus Direitos Sindicais, para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 02/12/20, às 18:00 
horas em primeira convocação, na séde social, situada à Rua Itália, nº 
475, bairro Vila Sinibaldi, em São José do Rio Preto, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
 
a) Leitura, discussão e aprovação da Proposta Orçamentária para o 

exercício de 2021, já com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. 
 

 
Não havendo no dia e hora acima indicados, número legal de associados 
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia 
será realizada uma hora após, ou seja, às 19:00 horas, no mesmo local, 
em segunda convocação com qualquer número de associados presentes.   
 
                             São José do Rio Preto, 25 de novembro de 2020 
 
 
 
Maria Cecilia Fim Lima Cervantes                Rogério da Rosa Brandolezi              
                Presidente                                                    Secretário 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

 
Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Categoria para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 
02/12/20, às 16:00 horas em primeira convocação, na séde social, 
situada à Rua Itália, nº 475, bairro Vila Sinibaldi, em São José do Rio 
Preto, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
a) Cobrança da Contribuição Sindical 2021. 

 
 
Não havendo no dia e hora acima indicados, número legal de presentes 
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia 
será realizada uma hora após, ou seja, às 17:00 horas, no mesmo local, 
em segunda convocação com qualquer número de presentes.   
 
                             São José do Rio Preto, 25 de novembro de 2020 
 
 
 
Maria Cecilia Fim Lima Cervantes                Rogério da Rosa Brandolezi              
                Presidente                                                    Secretário 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

 
Pelo presente, ficam convocados os Associados deste Sindicato, quites e 
em pleno gozo de seus Direitos Sindicais, para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 02/12/20, às 18:00 
horas em primeira convocação, na séde social, situada à Rua Itália, nº 
475, bairro Vila Sinibaldi, em São José do Rio Preto, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
 
a) Leitura, discussão e aprovação da Proposta Orçamentária para o 

exercício de 2021, já com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. 
 

 
Não havendo no dia e hora acima indicados, número legal de associados 
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia 
será realizada uma hora após, ou seja, às 19:00 horas, no mesmo local, 
em segunda convocação com qualquer número de associados presentes.   
 
                             São José do Rio Preto, 25 de novembro de 2020 
 
 
 
Maria Cecilia Fim Lima Cervantes                Rogério da Rosa Brandolezi              
                Presidente                                                    Secretário 
 
 
 
 
 
   

 
 

São José do Rio Preto, 24 de novembro de 2020.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
PRESENCIAL

Prezado (a) Condômino/Associado(a)

 Convocamos V.Sa. para Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária da Associação Eco Village, situado à Av. Presidente 
Juscelino K. de Oliveira, 4001 – Eco Village - CEP 15091-
450, nesta cidade de São José do Rio Preto, que será rea-
lizada presencialmente no dia 03/12/2020 (quinta-feira), em 
primeira convocação às 18h30min e, não havendo quórum, 
em segunda convocação, às 19h00min com a presença de 
qualquer número de condôminos/associados. 
A Assembleia Geral será presencial e tratará da seguinte 
pauta:

Trata-se de convocação com a fi nalidade de sanar a falta de 
publicação em jornal de grande circulação da cidade de São 
José do Rio Preto, conforme previsão no artigo 22 do Esta-
tuto Social vigente, bem como a ratifi cação das Assembleias 
realizadas em 20/10/2020 (AGO) e 03/11/2020 (AGE).

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Discutir a aprovar as contas do(a) Sindico(a) relati-
vas ao período de 01/04/2019 a 31/03/2020; 
2. Esclarecimentos a respeito da situação do muro do 
condomínio;
3. Analisar a questão dos animais de pequeno e grande 
porte;
4. Analisar sobre questão de patinetes elétricos no 
condomínio;
5. Esclarecimentos a respeito da necessidade da reali-
zação da contabilidade pelo fato de ser uma Associação;
6. Esclarecimentos a respeito da Ação Judicial ref. ao 
asfalto
7. Avaliação de proposta para implantação de projeto 
de geração de energia fotovoltaica
8. Solicitação de adequação de fornecimento da rede 
de energia elétrica (CPFL)
9. Análise e deliberação a respeito de contrato de 
cessão de espaço físico em área comum da Associação Eco 
Village para instalação de “loja-container”
10. Discutir e analisar o pedido de cancelamento da 
multa da unidade L02 solicitada pelo morador;
11. Demais assuntos de interesse.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA:
1. Discutir e ratifi car a contratação de empresa de audito-
ria para verifi cação das contas referentes ao período de 
Abril/2014 a Março/2019; 
2. Discutir e deliberar sobre a aprovação do relatório da audi-
toria realizada nas contas de Abril/2014 a Março/2019; 
3. Discutir e deliberar sobre a aprovação do relatório elabora-
do pela comissão de sindicância, o qual confi rmou o resulta-
do da auditoria realizada nas contas referente ao período de 
Abril/2014 a Março/2019; 
4. Discutir e deliberar sobre a aprovação de autorização para 
a diretoria promover o ajuizamento de Ação de Anulação 
das Assembleias de Prestações e Aprovações de Contas 
combinada com Reparação de Danos Materiais, relativas 
aos períodos de Abril/2014 a Março/2019, em face de quem 
de direito, esclarecendo acerca das custas para ingresso da 
ação, despesas existentes no curso do processo e riscos 
decorrentes de eventual resultado negativo da demanda; 
5. Discutir e deliberar sobre a contratação de advogado 
especialista em Direito Criminal, para fi ns de elaborar e 
acompanhar representação criminal contra a ex-gerente, 
em decorrência dos atos por ela praticados no exercício do 
cargo;

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÂO DA ASSEMBLEIA 
PRESENCIAL
▪ Através do portal BRCONDOS (http// www.brcondos.
com.br) o condômino/associado mediante usuário e senha, 
que pode facilmente ser obtido junto a administradora (tele-
fones 17-9 8831-7014 ou 4009-1719 ou e-mail: operacional-
sjrp5@brcondos.com) terá acesso integralmente as contas 
do Condomínio, bem como notas fi scais, recibos, salários e 
todas as despesas e receitas relacionadas a administração 
deste residencial á disposição para análise prévia;

▪ É muito importante comparecer a assembleia com 
a análise prévia dos documentos, já que se trata de assem-
bleia de prestação de contas;
▪ O condômino/associado ou o procurador que o 
representar, deverá obrigatoriamente estar de máscara;
▪ Somente será permitida a participação de 1(um) 
condômino/associado por unidade;
▪ Deverá ser mantido o distanciamento de pelo menos 
1,5m entre os participantes, portanto, não poderá haver 
modifi cação do local dos assentos;
▪ Ao ingressar no local da reunião o condômino ou 
seu procurador constituído terá a sua disposição álcool em 
gel 70% para uso;
▪  Os condôminos/associados impossibilitados de 
comparecer pessoalmente poderão se fazer representar por 
procurador com poderes específi cos para o ato solene;
▪ 
o Os condôminos/associados em débito, com suas 
obrigações condominiais estarão legalmente impedidos de 
voto (Código Civil Brasileiro Art.1.335,III,CC).
o O resultado das resoluções tomadas pela maioria 
presente obriga os ausentes, razão pela qual é importante a 
presença de todos (lei 10.106/02,Cap.VI e alterações da Lei 
10.931/2004).
 
 Roberto Carlos da Silva
 Presidente
 
BRCondos Administradora de Condomínios
(17) 9.8831-7014 e 4009-1719
Email:  operacionalsjrp5@brcondos.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIA-
ÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE ENGENHEIRO 
SCHMITT E BAIRROS ADJACENTES 

            A Diretoria da Associação de Moradores do Distri-
to de Engenheiro Schmitt e Bairros Adjacentes, por seu 
presidente, convoca todos os moradores, a participar da 
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 01 de 
dezembro de 2.020, às 20:00 horas, na sua sede social 
localizada neste distrito de Engenheiro Schmitt, à Rua São 
José, n 363, Centro, Engenheiro Schmitt, que consistirá da 
pauta abaixo:

        1º-  Eleição e Posse da nova Diretoria 
        2º - Alteração na redação Artigo 2º do Estatuto Social 
– “A sede da Associação está instalada na Rua Dr. Coutinho 
Cavalcanti, nº 57, Centro, Engenheiro Schmitt, São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo”. 

           Não havendo quorum no horário designado, fi cam 
convocados para a Assembléia, com qualquer número de 
associados, após 30 minutos do inicio da primeira convoca-
ção, conforme Art. 15° e seu parágrafo único.

Engenheiro Schmitt, 25 de novembro de 2.020.

José Carlos Rodrigues dos Santos 
Presidente

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo 

único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo 

relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar

do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:

CPF: 080.849.768; contrato nº 37735, valor devido: R$ 2.109,58, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de

mora; Número de dias em atraso: 211. CPF: 133.469.068; contrato nº 66978, valor devido: R$ 572,20, referente às competências de 08/2020,

09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 179. CPF: 469.389.628; contrato nº 79641, valor devido: R$ 132,77, 

referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 100. CPF: 159.328.868; contrato nº 

80287, valor devido: R$ 280,66, referente às competências de 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 59. 

CPF: 055.859.683; contrato nº 86708, valor devido: R$ 306,11, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 211. CPF: 080.738.088; contrato nº 87729, valor devido: R$ 624,83, referente às competências de 08/2020,

09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 169. CPF: 423.222.448; contrato nº 89865, valor devido: R$ 388,84, 

referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 342.245.988; 

contrato nº 90440, valor devido: R$ 431,48, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 159. CPF: 546.720.368; contrato nº 93575, valor devido: R$ 213,87, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 105. CPF: 442.268.688; contrato nº 94543, valor devido: R$ 237,63, referente às competências 

de 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 64. CPF: 114.113.278; contrato nº 94730, valor devido: R$ 563,60,

referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 169. CPF: 549.615.778; 

contrato nº 95037, valor devido: R$ 227,10, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 159. CPF: 449.587.388; contrato nº 95622, valor devido: R$ 109,93, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 105. CPF: 479.084.738; contrato nº 96279, valor devido: R$ 227,10, referente às competências 

de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 405.507.568; contrato nº 98231, valor devido: 

R$ 622,49, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 179. CPF: 

376.255.148; contrato nº 99176, valor devido: R$ 391,06, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 211. CPF: 539.949.198; contrato nº 99605, valor devido: R$ 238,82, referente às competências de 08/2020, 

09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 562.110.658; contrato nº 99845, valor devido: R$ 115,40, 

referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 95. CPF: 579.502.178; contrato nº 

100502, valor devido: R$ 229,67, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 159. CPF: 542.458.848; contrato nº 102300, valor devido: R$ 222,46, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 224.887.008; contrato nº 102705, valor devido: R$ 1.266,62, referente às 

competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 179. CPF: 569.941.538; contrato nº 

103108, valor devido: R$ 285,89, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 169. CPF: 219.690.858; contrato nº 104377, valor devido: R$ 439,01, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 169. CPF: 334.258.988; contrato nº 104511, valor devido: R$ 576,77, referente às 

competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 470.412.888; contrato nº 

104583, valor devido: R$ 115,32, referente às competências de 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 74. 

CPF: 575.691.688; contrato nº 105143, valor devido: R$ 238,74, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 169. CPF: 576.813.398; contrato nº 105987, valor devido: R$ 120,00, referente às competências de 

08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 95. CPF: 372.292.048; contrato nº 106299, valor devido: R$ 390,69, 

referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 169. CPF: 455.184.708; 

contrato nº 106401, valor devido: R$ 238,82, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 159. CPF: 517.681.798; contrato nº 106923, valor devido: R$ 249,17, referente às competências de 08/2020, 09/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 179. CPF: 582.772.118; contrato nº 107208, valor devido: R$ 238,82, referente 

às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 585.532.058; contrato nº 

107275, valor devido: R$ 238,82, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 179. CPF: 427.083.268; contrato nº 107361, valor devido: R$ 171,99, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas 

de mora; Número de dias em atraso: 95. CPF: 502.469.458; contrato nº 107445, valor devido: R$ 477,62, referente às competências de 

08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 179. CPF: 775.215.876; contrato nº 107653, valor devido: 

R$ 283,26, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 95. CPF: 571.816.068; 

contrato nº 108055, valor devido: R$ 120,00, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 105. CPF: 454.243.468; contrato nº 108600, valor devido: R$ 229,85, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 164. CPF: 342.449.248; contrato nº 108717, valor devido: R$ 297,64, referente às 

competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 212. CPF: 438.233.998; contrato nº 

108732, valor devido: R$ 318,80, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 214. CPF: 393.907.088; contrato nº 108760, valor devido: R$ 320,22, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 132.215.478; contrato nº 108776, valor devido: R$ 563,74, referente às 

competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 265.489.308; contrato nº 

108832, valor devido: R$ 584,54, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 159. CPF: 565.306.708; contrato nº 108851, valor devido: R$ 199,89, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 214. CPF: 454.615.168; contrato nº 108875, valor devido: R$ 718,44, referente às 

competências de 07/2020, 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 286. CPF: 586.578.978; contrato 

nº 108976, valor devido: R$ 48,80, referente às competências de 07/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 119. 

CPF: 584.442.258; contrato nº 109093, valor devido: R$ 186,80, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 150. CPF: 427.905.338; contrato nº 109162, valor devido: R$ 363,68, referente às competências de 

08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 360.052.038; contrato nº 109222, valor devido: 

R$ 408,52, referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 179. CPF: 

412.353.258; contrato nº 109303, valor devido: R$ 279,73, referente às competências de 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 214. CPF: 070.712.818; contrato nº 109398, valor devido: R$ 913,56, referente às competências de 08/2020, 

09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 149. CPF: 423.403.028; contrato nº 109426, valor devido: R$ 638,28, 

referente às competências de 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 414.057.938; 

contrato nº 969999, valor devido: R$ 172,93, referente às competências de 08/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 95. 

Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 

direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da dívida

judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.
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__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

KENER LUCAS DA SILVEIRA FERREIRA e DANIELE CRISTINE SERAFIM. Ele, brasileiro, 
natural de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, nascido aos três (03) de agosto de um mil novecentos e oitenta e 
oito (1988), com trinta  e dois (32) anos de idade, representante comercial, solteiro, filho de WALTER GARCIA 
FERREIRA e de dona APARECIDA DONIZETE DA SILVEIRA FERREIRA. Ela, brasileira, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  onze (11) de janeiro de um mil novecentos e noventa (1990), com 
trinta (30) anos de idade, técnica em patologia, solteira, filha de EDSON AFONSO SERAFIM e de dona MARIA 
CRISTINA BAUCH SERAFIM.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e quatro (24) de novembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

1. LUIS CARLOS MORELATTO e RAQUEL PERPE-
TUO DA SILVA, sendo ELE fi lho de IVO MORELATTO e de 
PRAUDILINA BORGES MORELATTO e ELA fi lha de JOÃO 
EVANGELISTA DA SILVA e de HILDA RAMOS DA SILVA;

2. BRIAN HADAN LOPES MINHOTO e NAYARA 
CRISTINA RIBEIRO VICTOR, sendo ELE fi lho de OSWAL-
DO MINHOTO e de CLAUDIMARA LOPES MINHOTO e ELA 
fi lha de JEAN CARLOS DE OLIVEIRA VICTOR e de CELIA 
CRISTINA RIBEIRO DA COSTA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 24/11/2020.

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

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

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
JHONATA RAPHAEL RODRIGUES e MARINA SCARPELLI AU-
GUSTO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de produção, 
solteiro, nascido em Barretos, SP, no dia 12 de março de 1991, 
fi lho de JOSÉ EURIPEDES RODRIGUES e de ROSA MARLENE 
ATIOLLI RODRIGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, artesã, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de agosto 
de 1990, fi lha de ORLANDO AUGUSTO NETO e de MARIA APARE-
CIDA SCARPELLI AUGUSTO. 
FELIPE DALLA VECCHIA e LÍVIA MAFEI MARTINS. Ele, de 
nacionalidade brasileira, servidor público estadual, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de janeiro de 1989, 
fi lho de DOMINGOS SÁVIO DALLA VECCHIA e de MÁRA LUCIA 
GUTIERREZ DALLA VECCHIA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
advogada, , nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de 
abril de 1992, fi lha de CLÁUDIO ALESSANDRO MARTINS e de 
BRASILINA DE FATIMA MAFEI MARTINS. 
ALBERTO DE CARVALHO INAGAKI e CATIA ALVES FERREIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido 
em Presidente Prudente, SP, no dia 07 de novembro de 1980, fi lho 
de MÁRIO AKIRA INAGAKI e de BELIZETE ROSA DE CARVALHO 
INAGAKI. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de departa-
mento pessoal, , nascida em Santópolis do Aguapeí, SP, no dia 21 
de julho de 1983, fi lha de JOSÉ NEWTON FERREIRA e de OLGA 
ALVES FERREIRA. 
DANILO VEGA VENEZIANO e MIRIAM  CRISTINA SIQUEIRA DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, 
nascido em Potirendaba, SP, no dia 30 de agosto de 1991, fi lho de 
RUI APARECIDO VENEZIANO e de LUCÉLIA MARIA VEGA VENE-
ZIANO. Ela, de nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de março de 1992, 
fi lha de DOACIR ANTONIO DE SOUZA e de ANTONIA SIQUEIRA 
DE SOUZA. 
TUFI HELÚ JUNIOR e VALÉRIA GLÓRIA DE ALMEIDA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, corretor de imóveis, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de março de 1963, fi lho de 
TUFFY HELÚ e de APPARECIDA CREVELIN HELÚ. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, divorciada, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 08 de novembro de 1963, fi lha de JASSE 
RODRIGUES DE ALMEIDA e de CLEUSA GLÓRIA DE ALMEIDA. 
RUBENS TAVARES PINHEIRO e TATIANNE DOS SANTOS FA-
RIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, vigilante, solteiro, nascido 
em Belém, PA, no dia 09 de abril de 1994, fi lho de LUIS AUGUSTO 
DA SILVA PINHEIRO e de RISALVA PIMENTEL TAVARES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Belém, 
PA, no dia 10 de setembro de 1995, fi lha de JOSIAS LOURENÇO 
DE FARIAS e de IVONETE DOS SANTOS FARIAS. 
RICARDO KASSIM FARIAS e JOSIANE RODRIGUES VIANA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, atendente, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 24 de março de 2000, fi lho de ELIEL 
MONTEIRO DE FARIAS e de NADIA DE PAULA KASSIM FARIAS. 
Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, nascida em 
Santa Fé do Sul, SP, no dia 23 de novembro de 2001, fi lha de 
SERGIO VIANA DA SILVA e de IZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
SILVA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto,  24 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


