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Agentes dos 
Procon durante 
fiscalização no 

comércio 
ontem
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ANEL VIÁRIO Prefeitura iniciou ontem a instalação de vigas de sustentação do viaduto que 
ficará sobre a linha férrea e faz parte da obra do Anel Viário de Rio Preto.              Pág. A2

Eleição para 
deputado continua 
com campo aberto 

aos forasteiros

Abertura do comércio à noite 
em dezembro está indefinida

EM RIO PRETO

Decreto muda regras do comércio ambulante

Divulgação
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A abertura do comércio do 
Calçadão de Rio Preto em ho-
rário especial noturno que tra-
dicionalmente acontece sem-
pre a partir do dia 5 de dezem-
bro é uma incógnita este ano 
por conta das proibições im-
postas pelo Plano São Paulo. 
Acirp, sindicatos patronal e 
dos empregados e o Comitê 
de Saúde até ontem não ti-
nham uma posição. Maioria 
diz que vai aguardar uma 
posição do governo sobre a 
reclassificação da cidade no 
Plano São Paulo.      Pág.A2

Mãe encontra 
filha com 

cafetina se 
prostituindo
Uma mulher de 25 anos 

foi presa em flagrante por 
submeter uma adolescente 
de 16 anos à prostituição, 
na noite desta quinta-feira 
(27), no Jardim Paraíso, em 
Rio Preto. A prisão ocorreu 
após a mãe da garota, de 
34 anos, pedir auxílio à GCM 
(Guarda Civil Municipal). A 
garota, que é de Birigui, 
estava fora de casa desde 
9 de junho e confirmou que 
estava se prostituindo.            
                          Pág.A4

Procon notifica 6 lojas em 
Rio Preto na Black Friday

O Procon-SP realizou nesta 
sexta-feira (27) uma operação 
para fiscalizar os estabeleci-
mentos comerciais durante a 
Black Friday em todo o Estado 

de São Paulo. Em São José do 
Rio Preto, somente nesta sex-
ta, até às 18h30, foram seis 
estabelecimentos autuados por 
irregularidades.         Pág.A2

Posto recebe gincana para 
orientar caminhoneiros

Detento foge 
do CPP e é 

capturado na 
casa da mulher

Um detento de 29 anos 
que havia fugido do CPP 
(Centro de Progressão Pe-
nitenciária) de Rio Preto, 
na manhã desta quinta-
-feira (26), foi capturado 
pela Polícia Militar no final 
da tarde do mesmo dia.
Segundo o boletim de 
ocorrência, a PM recebeu 
informação de que o fora-
gido estava na casa de sua 
companheira, no Jardim 
das Oliveiras.     Pág.A4
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De vice a prefeita 
de Mirassolândia, 
Célia vai priorizar 

habitação
A nova prefeita falou sobre 

os objetivos do mandato. “Nós 
temos um déficit habitacional 
muito grande que precisa ser 
resolvido com urgência”, disse. 
Segundo ela, isso inibe a vinda 
de novas empresas para a cida-
de por falta de ter onde acomo-
dar trabalhadores.        Pág.A3

ALERTA 
O secretário de 
Saúde, Aldenis 

Borim, disse ontem 
que os casos de 

Covid em Rio Preto 
estão em ascensão, 

o que preocupa.              
Pág. A5
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Abertura do comércio em dezembro 
à noite até às 22h está indefinida

A abertura do comércio 
do Calçadão de Rio Preto 
em horário especial notur-
no que tradicionalmente 
acontece sempre a partir do 
dia 5 de dezembro é uma 
incógnita este ano por con-
ta das proibições impostas 
pelo Plano São Paulo.

A reclassificação que 
acontece na próxima se-
gunda-feira (30) é o ponto 
chave para saber se haverá 
ou não a possibilidade da 
abertura do comércio que 
tradicionalmente ficar aber-
to até as 22 horas neste 
período que antecede o 
Natal de cada ano. Atual-
mente Rio Preto está na 
fase Amarela que permite 
10 horas de funcionamen-
to dos estabelecimentos 
comerciais – a expectativa 
é de uma possível ida para 
a fase Verde que permitiria 
12 horas diárias.

Em nota a Acirp (Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial de Rio Preto) afirma 
que vai aguardar o anúncio 
do governador neste dia 
30 quanto à classificação 
do município no Plano São 
Paulo para deliberar sobre 
qualquer tipo de ação quan-
to ao horário estendido de 
funcionamento do comércio 
em dezembro.

Segundo Márcia Caldas, 
presidente do Sincomer-
ciários (Sindicato dos Em-
pregados no Comércio de 
Rio Preto e região) salienta 
que a entidade vai aguar-
dar segunda-feira – pois se 
continuar na fase Amarela 
é permitido 10 horas se for 
para Verde amplia mais duas 
horas totalizando 12. “Por 
enquanto continua do jeito 
que está”, salientou Márcia.

No mesmo sentido se 
posicionou o presidente do 
Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista de Rio 
Preto) Ricardo Arroyo que 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

NATAL

afirmou estar esperando a 
fala do governador João Do-
ria (PSDB) na segunda-feira 
para depois se posicionar.

O secretário de Saúde 
de Rio Preto, Aldenis Borim, 
destacou na live desta sex-
ta-feira (27) que a abertura 
do comércio no período no-
turno no mês de dezembro 
estará condicionada a Rio 
Preto ir para a fase Verde, 
fato esse que nas analises 
do Comitê Gestor de Enfren-
tamento do Coronavírus não 
deve acontece na próxima 
semana.

“A não ser que o Comitê 
central do Estado de São 
Paulo mude as regras hoje 
em dia com certeza estaria 
vetado isso ai (se referindo 
a abertura do comércio no-
turno no mês de dezembro”, 
finalizou Borim.

Amarela – Borim afirmou 
que a possibilidade de Rio 
Preto sair para fase Amarela 
para a Verde é muito baixa. Funcionamento noturno do comércio em horário especial de Natal pode não ocorrer este ano

Arquivo DHOJE

FISCALIZAÇÃO

Procon autua seis estabelecimentos em Rio Preto na Black Friday

O Procon-SP realizou nesta 
sexta-feira (27) uma operação 
para fiscalizar os estabeleci-
mentos comerciais durante a 
Black Friday em todo o Estado 
de São Paulo. Em São José do 
Rio Preto, somente nesta sex-
ta, até às 18h30, foram seis 
estabelecimentos autuados 
por irregularidades.

O coordenador regional do 
Procon de Rio Preto, Alexan-
dre Cavalheiro, falou sobre 
as principais irregularidades 
encontradas no município. 
“O maior problema foi a pre-
cificação do produto, sem 
informações do valor à vista. 
Alguns tinham apenas o des-
conto em porcentagem, sem 
informar o valor real calculado 
para o consumidor. Outros não 
informavam o preço anterior 
e isso é essencial para que 
o consumidor possa tomar 
decisão e confirmar se é 
realmente vantajoso aquele 
desconto”, comentou.

Foram três fiscais atuando 
na cidade. Cavalheiro também 
relatou que foram encontra-
dos problemas com a vali-
dade. “Em estabelecimentos 
que trabalham com produtos 
perecíveis nós encontramos 

produtos vencidos e outros 
que não tinham nem mesmo 
a informação do prazo de vali-
dade”, afirmou.

No Estado - Em fiscaliza-
ção realizada pelo Procon-SP 
no Estado de São Paulo, dos 
275 estabelecimentos visita-
dos pelas equipes, 70% –193 
locais – cometiam infração ao 
Código de Defesa do Consu-
midor.

O principal problema en-
contrado foi não informar o 
preço adequadamente ao con-
sumidor, como, por exemplo, 
informar somente o desconto 
em percentual sem informar 
o preço final; não informar o 
preço anterior à Black Friday, 
impedindo a comparação; 
praticar preços diferentes no 
folheto e no caixa, deixando 
de aplicar o desconto oferta-
do. Outros locais ainda dei-
xaram de disponibilizar pro-
dutos anunciados no folheto 
promocional. Os fornecedores 
foram autuados e têm direito 
a apresentar defesa.

No interior e litoral do Esta-
do, dos 259 estabelecimentos 
fiscalizados, 182 cometiam 
alguma infração. As equipes 
visitaram 36 municípios nos 
dias 23 e 26 de novembro.

Vinicius LIMA

Fiscais do Procon passaram o dia ontem no comércio verificando promoções

Fotos: Sérgio SAMPAIO

SOBRE LINHA FÉRREA

Coordenador 
regional do Procon, 
Alexandre Cavalheiro

Vigas de sustentação para viaduto 
de Anel Viário são colocadas

A Prefeitura iniciou na ma-
nhã desta sexta-feira (27) o 
lançamento de vigas do viadu-
to sobre a rede ferroviária da 
Rumo, no bairro Jardim Soraya. 
A obra faz parte do trecho 18, 
que abrange a Estrada Vicente 
Polachini entre a Avenida Treze 
de Maio e a Avenida Nadima 
Damha.

Quando liberado, este tre-

cho fará a interligação das 
zonas Leste e Sul, além de ser 
uma importante rota alternativa 
viária, melhorando a mobilidade 
urbana da cidade.

A obra que começou em ju-
lho deste ano foi contratada por 
R$11,82 milhões com prazo 
de execução de 210 dias. Esta 
etapa do anel viário contempla 
três trechos. O Trecho 16  faz 
interligação da Av. Prof. Carlos 
Nunes de Mattos com a Aveni-
da Treze de Maio; o trecho 17  a 

Da REDAÇÃO duplicação da Avenida Treze de 
Maio entre o Parque Residencial 
Cambuí e o Lauriano Tebar II e 
o trecho 18 a duplicação da Es-
trada Vicinal SJR258 - Vicente 
Polachini entre a Avenida Treze 
de Maio e a Avenida Nadima 
Damha.

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

Divulgação
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Forasteiros
Nas eleições de 2018 para deputado federal e estadual, o 

eleitorado preferiu forasteiros de outras pragas que abocanharam 
de forma avassaladora os votos dos rio-pretenses. Se os pre-
tensos candidatos locais não traçarem planos desde já, a dose 
pode se repetir em 2022. Parece que ainda é cedo para fazer 
esse tipo de abordagem, mas não é. Já tem vereador reeleito 
de olho em uma cadeira na Assembleia Legislativa, como é o 
caso de Renato Pupo (PSDB). Helena Reis dos Santos (REP), 
mesmo derrotada na disputa pelo cargo de prefeita, obteve boa 
votação no último dia 15 de novembro, sinaliza que concorrerá 
a uma vaga na Assembleia. O presidente do MDB, Pedro Nimer, 
disse que o partido lançará candidato para a Câmara Federal. 
Como já é deputado estadual, o emedebista Itamar Borges tem 
a preferência para tentar uma cadeira na Câmara. O vereador 
eleito João Paulo Rillo (PSOL, foto) foi indagado nesse sentido, 
porém, não se manifestou. Como é importante o município ter 
representantes na Assembleia e no Congresso Nacional, os 
postulantes candidatos deveriam se apresentar, com a faca 
entre os dentes, para não serem espinafrados pelo eleitor em 
2022. O campo está aberto, portanto, até para os forasteiros…

Freio de mão
Chamou a atenção o fato 

de o vereador Marco Rillo 
(PSOL) ter votado a favor 
dos oito projetos do Execu-
tivo analisados pelo plenário 
na sessão da última quinta-
-feira. Entre as propostas, 
estava o Orçamento de R$ 
2 bilhões para o exercício 
de 2021. De duas, uma: 
ou os projetos são bons, ou 
o psolista começa a puxar 
o freio de mão. Explica: 
como se aproxima o fim de 
sua carreira política como 
vereador, Rillo estaria desa-
tivando o senso crítico para 
entrar na esfera de paz e 
amor? De qualquer forma, 
vai fazer falta!   

Pesquisa
O governador João Doria (PSDB) informou que vai incluir re-

passes financeiros destinados à Fapesp, no Orçamento estadual 
de 2021. A proposta já vinha sendo defendida pelo deputado 
Itamar Borges (MDB), presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal da Assembleia. 
O parlamentar, inclusive, já havia apresentado emenda à LOA 
(Lei Orçamentária Anual), reivindicando recursos para o próxi-
mo exercício. A proposta do parlamentar também contempla 
as universidades públicas USP, Unesp, Unicamp e institutos de 
pesquisa. Mesmo a proposta do deputado ainda não ter sido 
votada pelo plenário da Alesp, Doria anunciou o compromisso 
com o objetivo de garantir a verba para o setor. “Neste momento 
de crise econômica, é fundamental a manutenção dos recursos 
para a pesquisa”, disse o parlamentar. Aliás, sem investimento 
em pesquisa, o Brasil será um eterno dependente do que é pro-
duzido na área da ciência nos países desenvolvidos.

Descaso
Os exemplos de Mariana 

e de Brumadinho, Minas 
Gerais, parecem que não 
serviu de lição aos gestores 
do setor de mineração. A 
Agência Nacional de Mine-
ração (ANM) diz que só tem 
um funcionário para fiscali-
zar 364 barragens. Quatro 
estão de férias ou afastados 
devido a covid-19. Ainda 
de acordo com a ANM, três 
barragens estão em nível de 
risco.  No País, há 14 fiscais 
para vistoriar 841 barra-
gens. Cadê os representan-
tes do povo no Congresso 
Nacional para cobrar ações 
efetivas do governo federal? 
O descaso é brutal…  

Recordando
Marco Rillo, à época no 

PT, disse numa sessão dis-
tante que seria última vez 
que ia votar a favor da libe-
ração de verba ao Hospital 
Ielar. Como se fosse vidente, 
disse que a instituição era 
um saco sem fundo. Não 
deu outra! O TCE detectou 
irregularidades nas contas 
e o prefeito cortou a verba, 
em 2017, embasado na lei 
federal 13019/14. Helena 
Reis explorou a exaustão o 
assunto na campanha, insi-
nuando que Edinho fechou o 
Ielar, como se fosse verdade. 
Rillo, como candidato, se 
contestasse, poderia ter 
ganhado pontos.  

Puro-sangue
Apesar de negar que ain-

da é cedo para abrir discus-
são para escolher o futuro 
presidente da Câmara, o 
assunto borbulha nos bas-
tidores da Casa. Uma meia 
dúzia de vereadores já mani-
festou interesse em disputar 
a Presidência ou cargos na 
Mesa Diretora. Uma coisa é 
certa: tudo conspira para que 
o presidente Paulo Pauléra 
(PP) permaneça no cargo 
por mais dois anos. Um ob-
servador, que acompanha a 
evolução dos fatos de perto, 
diz que Pauléra pode ser 
comparado a um cavalo puro 
sangue-inglês. O pescoço já 
está bem à frente! 

Desdentado
Ainda repercute mal a 

declaração do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
fazendo ilação de que esta-
ria ocorrendo espionagem 
cibernética pelo Partido Co-
munista da China, inclusive, 
rechaçou a tecnologia 5G 
do país asiático. Ao criticar 
a China, o parlamentar e 
o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
jogam no time do presidente 
derrotado Donald Trump e se 
posicionam contra o Brasil. 
O Brasil, que capenga na 
área econômica, pode ser 
comparado a um Rottweiler 
desdentado, que depende 
da China até os dentes.  

Reajuste
Projeto da deputada Re-

jane Dias (PT-PI) reajusta 
os valores das indenizações 
pagas pelo seguro DPVT. Se-
gundo o texto, que tramita na 
Câmara Federal, o objetivo é 
atualizar os valores que vêm 
sendo pagos desde 2007, 
ano do último reajuste, em 
caso de morte, invalidez 
permanente ou como reem-
bolso de despesas médicas. 
O DPVAT é pago anualmente 
por todos os proprietários de 
veículos, incluindo motos, 
até coletivos. A deputada 
lembrou das fraudes come-
tidas pela Seguradora Líder, 
porém, diz que o reajuste é 
necessário.

CABO JÚLIO 

Decreto muda regras 
do comércio ambulante 

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) publicou decreto 
18.734/2020 que faz altera-
ção de dois outros decretos 
um de 2006 e outro de 2008 
que regram a lei municipal 
9.678/06 que dispõe sobre o 
exercício do comércio e pres-
tação de serviços ambulantes 
nas vias de Rio Preto.

No novo decreto considera 
ambulante a pessoa física ci-
vilmente capaz ou equiparado 
a pessoa jurídica organizada 
de forma empresarial – que 
atuem quaisquer dela nos 
termos do regramento, na 
venda de produtos ou na 
prestação de serviços, em 
vias e logradouros públicos, 
nos locais, espaços, dias ho-
rários e padrões previamente 
determinados pela adminis-
tração municipal, mediante a 
permissão de Uso.

Outro ponto alterado pelo 
novo decreto diz respeito 
ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
que fica definido como órgão 
propositivo e consultivo para 
questões relativas ao trabalho 
ambulante e trazem quais são 

os objetivos e atribuições do 
mesmo.

Outros pontos do novo de-
creto relacionam a forma uti-
lização das vias e logradouros 
e o outro o regramento para 
a possível transferência da 
titularidade da Permissão de 
Uso. Além de trazer possíveis 
punições para os ambulantes 
que descumpram o regramen-
to em vigor.

Sérgio SAMPAIO

Ensino abre matrículas 
para creches na 2ª feira

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto defi-
niu por meio de resolução o 
processo de inscrição, com-
patibilização demanda/vaga 
e matricula para a Educação 
Infantil municipal de 2021. A 
inscrição tem inicio na próxima 
segunda-feira (30) sem prazo 
para encerramento.

A resolução nº 17 de 2020  
está publicada neste sábado 
(28) no Diário Oficial (Jornal 
DHoje) e determina o regra-
mento para este procedimento 
para crianças com idade entre 
4 meses e 3 anos que Irão ou 
querem frequentar creches em 
tempo integral ou parcial no 
ano que vem.

Período parcial - as inscri-
ções para o interessados em 
ingressar na Educação Infantil 
(4 meses a 3 anos) no período 
parcial deve ser feita direta-
mente na unidade escolar que 
ofereça este atendimento a re-
lação está disponível por meio 
do endereço eletrônico: http://

riopreto.demandanet.com
Período integral – as ins-

crições para o ingresso na 
Educação Infantil (4 meses a 3 
anos) para jornada integral de-
verá ser realizada na unidade 
do Poupatempo, na Rua An-
tônio de Godoy, 3033, Centro 
ou na Prefeitura Regional Norte 
(dentro do Shopping Cidade 
Norte) na Avenida Alfredo Antô-
nio de Oliveira, Jardim Planalto. 
A disponibilização das vagas 
em Tempo Integral obedecerá 
aos critérios estabelecidos na 
legislação vigente de priorida-
de, que constam no Artigo 6º 
da Resolução 17/2020.

Obrigatoriedade – confor-
me determina disposto do ar-
tigo 53 inciso V da Lei Federal 
8.069/90, torna-se obrigatória 
a inscrição das crianças em 
unidades escolares próximas à 
residência das mesmas.

Prioridade – as inscrições 
realizadas neste ano de 2020 
e que não foram atendidas 
serão automaticamente con-
sideradas para o atendimento 
no ano letivo de 2021.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

DE VICE A PREFEITA

Célia diz que vai priorizar habitação em Mirassolândia
A atual vice-prefeita de 

Mirassolândia, Célia Aparecida 
Fiamenghi dos Santos Matos 
(PSDB), foi eleita prefeita, junto 
com seu vice Aldo José Docus-
se (PSDB). Ela recebeu 1.578 
votos, o equivalente a 49,67% 
dos votos válidos, superando 
o atual prefeito Nenzão (DEM) 
que teve 46,77% dos votos e 
o candidato Onofre (PTB) que 
teve 3,56%.

Célia tem 53 anos, formada 
em assistência social e fun-
cionária pública desde 1991. 
Antes de ser vice-prefeita, ela 
também foi vereadora no mu-
nicípio na legislatura de 2005 
a 2008.

Eleita, Célia explicou a deci-
são de não concorrer novamen-
te com Nenzão. “Estávamos 
em um impasse se iríamos ou 
não concorrer, até que ficou 
acordado que ele sairia para 
prefeito e eu como vice em 
2016, e depois ele me apoia-
ria nas eleições deste ano. Fui 

preparando ao longo desses 
quatro anos para me candidatar 
ao cargo, porém ele mudou de 
ideia e decidiu que iria concor-
rer”, explicou.

A nova prefeita também 
falou sobre os projetos e obje-
tivos para os próximos quatro 
anos. “Nós temos um déficit 
habitacional muito grande que 
precisa ser resolvido com urgên-
cia. Temos grandes empresas 
querendo se instalar em Mi-
rassolândia, mas não há casas 
suficientes para suprir o número 
de trabalhadores que seriam 
atraídos para o município em 
busca de emprego. Pretendo 
realizar incentivos para a regula-
rização dos terrenos na cidade”, 
comentou.

Célia ainda comentou sobre 
outras propostas. “A população 
não anseia por coisas que 
oneram o município e sim por 
coisas básicas. Tenho com-
promisso de garantir acesso à 
saúde para todos. Pretende ver 
também a questão d vicinal que 
ligar Mirassolândia à Bálsamo 

Vinicius LIMA

RIO PRETO

EDUCAÇÃO

Célia, atual vice, foi eleita prefeita e diz que seu manda-
to vai priorizar habitação

que está deteriorada e depende 
muito de um recapeamento”, 
afirmou.

Vereadores - Em Miras-
solândia, a maioria dos verea-
dos da atual legislatura foram 
reeleitos. João Galinha (PL) com 
345 votos, Preto das Macaúbas 
(DEM) com 262 votos, Regina 
Costa (DEM) com 260 votos, 
Murilo da Academia (DEM) 
com 237 votos, Jhony (PL) 
com 201 votos, João Baptista 

(PL) com 182 votos, Jairo da 
Granja (PSDB) com 157 votos 
e Zé Aparecido (DEM) com 135 
votos voltam a ocupar um lugar 
na Câmara Municipal. A única 
novata é Renata Brigatti (PSDB) 
com 196 votos.

“Acredito que isso é um 
reflexo da decisão da popula-
ção. Os vereadores tinham que 
mostrar serviço, mostraram e 
foram aprovados nas urnas”, 
comentou a prefeita.
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Vereador eleito é 
internado com Covid

O recém-eleito vereador 
de Rio Preto Cabo Júlio Do-
nizete (PSD) está internado 
com suspeita de Covid-19 
no Hospital de Base – a in-
ternação aconteceu nesta 
sexta-feira (27).

Segundo informações pre-

liminares obtidas pela repor-
tagem do DHoje, o paciente 
estava com dificuldades para 
respirar e está sendo medica-
do – e ficará em observação.

O futuro vereador teve 
2.535 votos no dia 15 de 
novembro e foi o segundo ve-
reador do PSD a garantir uma 
vaga na próxima legislatura.

Sérgio SAMPAIODivulgação

Prefeito Edinho publicou 
decreto sobre regras do 
comércio ambulante

Documentos:

a) certidão de nascimento da criança;

b) comprovante de residência, no município de 
São José do Rio Preto, em nome do pai, da mãe 
ou responsável legal ;

c) cédula de identidade (RG) e CPF, ambos em 
estado de conservação legível, em todos os 
campos de informações e, no caso da cédula 
de identidade (RG), preferencialmente, com foto 
recente.

d) comprovante de trabalho;

e) comprovante de recebimento do Programa 
de Distribuição Direta de Renda (Bolsa Família), 
somente para as famílias que são atendidas por 
este Programa Federal.

Divulgação

Cabo Julio Donizete, vereador eleito, internado com Covid
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JAMES BLEY DA SILVA, natural de 

São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
58 anos de idade. Era divorciado da 
Sra. Maria Rosangela de Brito e deixa 
os fi lhos Isadora Letícia, Ana Beatriz, 
Flávia Roberta e João Victor. Foi se-
pultado no dia 26/11/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília 
para cemitério da Ressurreição.

HUERIQUE FERREIRA DOS SAN-
TOS, natural de Buritis/RO, faleceu 
aos 17 anos de idade. Era solteiro. 
Foi sepultado no dia 27/11/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever para cemitério São 
João Batista.

THEREZA FERREIRA DE OLIVEIRA, 
natural de Nova Granada/SP, faleceu 
aos 100 anos de idade. Era viúva do 
Sr. José Nunes e deixa os fi lhos Ademir 
Ferreira Nunes, Adauzira Nunes Esposi-
to e Adauto Ferreira Nunes (falecido). 
Foi sepultada no dia 27/11/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório da 
Ercília para cemitério da Ressurreição.

CLAUDIO LUIS DE FARIA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 56 anos de idade. Era solteiro. 
Foi sepultada no dia 27/11/2020, às 
14:00, saindo seu féretro do velório do 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

ZILMA GOMES DE LIMA, natural de 
Ipiguá/SP, faleceu aos 74 anos de idade. 
Era divorciado do Sr. Egídio Pioli Neto e 
deixa os fi lhos Thiago Luis, Fabíola de 
Cássia e bruna de Cássia. Foi sepultada 
no dia 27/11/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para cemitério São João Batista.

MARIA LUISA DE SOUZA, natural 
de São José do Rio Preto, faleceu aos 
59 anos de idade. Era solteira e deixa 
os fi lhos Vanessa Cristina e Daiana. Foi 
sepultada no dia 27/11/2020, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório da Ercília 
para cemitério São João Batista.

MARIA APARECIDA LIMA DOS 
SANTOS, natural de Araraquara/SP, 
faleceu aos 88 anos de idade. Era viúva 
do Sr. José dos Santos Filho e deixa 
os fi lhos José Luiz, Fabiano Rogério e 
Reginaldo Aparecido. Foi sepultada no 
dia 27/11/2020, às 15:30, saindo seu 
féretro do velório direto para cemitério 
São João Batista.

MARIA CÍCERA GOMES, natural 
de Bodocó/PE, faleceu aos 71 anos de 
idade. Era casada com o Sr. Geraldo 
Alexandre Gomes e deixa os filhos 
Marlene, Cícero, Antônia, José Alexan-
dre, Espedito, Antônia Cícera, Pedro, 
Marconis e Alexssandra. Foi sepultada 
no dia 28/11/2020, às 12:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela Cardassi 
para cemitério de Andradina.

Cafetina é presa explorando prostituição 
de adolescente desaparecida de Birigui

Uma mulher de 25 anos 
foi presa em flagrante por 
submeter uma adolescente 
de 16 anos à prostituição, na 
noite desta quinta-feira (27), no 
Jardim Paraíso, em Rio Preto. A 
prisão ocorreu após a mãe da 
garota, de 34 anos, pedir auxílio 
à GCM (Guarda Civil Municipal).

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a adolescente é moradora de 
Birigui e estava desaparecida 
desde o dia 9 de junho. A 
mãe dela foi informada que a 
filha estaria se prostituindo em 
frente a uma casa do bairro 
conhecido pela prostituição e 
pelo tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, en-
contraram a menina usando 

um vestido transparente na 
parte de baixo e uma camiseta. 
Aos guardas, ela confirmou que 
estava se prostituindo em um 
dos quartos do local onde foi 
encontrada. Na frente funciona 
um bar. A adolescente contou 
que cada programa era R$ 50, 
dos quais R$ 10 era pago para 
a gerente.

O quarto no qual a garota 
fazia os programas era também 
utilizado como sua moradia. No 
local, os agentes encontraram 
uma porção de maconha, que 
pesou 36,2 gramas, dois restos 
de cigarros de maconha e um 
dichavador (acessório usado 
para triturar a erva), além de um 
pote plástico e que ainda con-
tinha resquícios de maconha. A 
adolescente disse que a droga 
era para consumo próprio.

Já a gerente do bar afirmou 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Menina foi encontrada em área conhecida por prostituição; cafetina disse que não sabia a idade dela
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Detento foge pulando 
muro e é capturado 
na casa da mulher

Um detento de 29 
anos que havia fugido 
do CPP (Centro de Pro-
gressão Penitenciária) 
de Rio Preto, na manhã 
desta quinta-feira (26), 
foi capturado pela Polícia 
Miliar no final da tarde do 
mesmo dia.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a PM rece-
beu informação de que o 
foragido estava na casa 
de sua companheira, no 

Jardim das Oliveiras. O 
denunciante informou à 
corporação característi-
cas físicas dele e das rou-
pas que estaria usando.

Os policiais militares 
encontraram ele no en-
dereço indicado e o con-
duziram até a Central de 
Flagrantes. Depois de ser 
ouvido, o homem foi en-
caminhado à carceragem 
do centro de triagem da 
Delegacia Seccional, per-
manecendo a disposição 
da Justiça.

Tatiana PIRES

CPP

Detento fugiu pulando o muro do CPP, mas foi recapturado

Arquivo DHOJE

Funcionário de 
açougue desaparece 

com moto 

Um comerciante de 52 
anos procurou a Polícia Civil 
de Rio Preto para denunciar 
que um de seus funcionários 
saiu para fazer uma entrega 
e sumiu, levando sua Honda 
Biz, um celular e máquina de 
cartão de crédito, para que o 
pagamento fosse efetuada. 
O caso foi registrado como 
apropriação indébita nesta 
quinta-feira (26).

Segundo o boletim de 
ocorrência, o homem estava 
trabalhando no açougue há 
poucos dias. O comerciante 
pediu que ele fizesse uma 
entrega em um restaurante 
e contou também que deu 
R$ 20 ao funcionário que 
tinha lhe pedido o dinheiro 
dizendo que iria ajudar uma 
pessoa necessitada.

Como o funcionário esta-
va demorando para retornar 
ao estabelecimento, o co-
merciante ligou para o ce-
lular, mas ele não atendeu. 
Ele, então, fez contato com 
o restaurante e a confirmou 
que a entrega foi realizada. 
Em seguida, rastreou o seu 
aparelho celular que havia 
sido entregue ao funcionário 
e a localização apontou o 
Jardim Paraíso.

Ainda de acordo com 
o relato do comerciante, 
familiares do funcionário 
disseram que descobriram 
que ele permaneceu, por 
pelo menos cinco horas, 
em um motel no bairro 
conhecido pela atividade 
de prostituição e tráfico de 
drogas.

O caso será encaminha-
do para o 4º Distrito Policial.

Tatiana PIRES

APÓS ENTREGA

BAIRRO ELDORADO

Morador de rua é preso 
após furtar igreja

Um homem em situação de 
rua, de 36 anos, foi preso em 
flagrante, na madrugada desta 
sexta-feira (27), após furtar a 
Paróquia Jesus Bom Pastor e 
São Sebastião, localizada no 
bairro Eldorado, em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um vigilante 
de uma empresa terceirizada 
foi acionado e ao chegar no 
local, se deparou com um 
homem saindo da igreja com 
um carrinho de compras cheio 
de objetos. O vigilante ligou 
para a Polícia Militar, depois 
de constatar que o corte dos 
cadeados do portão e de uma 
porta que dão acesso ao salão 
do prédio.

A partir das características 
físicas do suspeito, policiais 
militares localizaram o homem, 
a cerca de 100 metros da 
igreja, empurrando um carrinho 
de compras. Ele levava dois 

Tatiana PIRES

FATAL

Ajudante de pedreiro morre 
em obra após mal súbito

Tatiana PIRES

Um ajudante pedreiro de 
33 anos morreu nesta quin-
ta-feira (26), após sofrer um 
mal súbito. Anderson André 
de Paulo chegou a ser socor-
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rido com vida por colegas de 
trabalho, mas não resistiu.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, as teste-
munhas tentaram reanimar 
Anderson com massagem 
cardíaca ainda no local, em 
seguida, o levaram até a UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) Norte. Os amigos 
disseram à equipe médica 
que ele teve um mal súbito.

O paciente, conforme o 
registro policial, chegou à 
unidade de saúde com parada 
cardiorrespiratória e mesmo 
após diversas tentativas de 
reanimação veio a óbito.

16 ANOS

Paróquia Jesus Bom Pastor e São Sebastião, localizada 
no bairro Eldorado, em Rio Preto

Estudante morre 
afogado em lagoa

Um estudante de 17 anos 
morreu nesta quinta-feira 
(26) após se afogar em um 
lago em Mirassol. Henrique 
Ferreira dos Santos chegou 
a ser socorrido com vida pelo 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) e 
encaminhado ao no Hospital 
de Base, de Rio Preto

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, o adolescente 
foi encontrado submerso em 
um lago em Mirassol e sofreu 
três paradas cardiorrespirató-
rias. O óbito foi constatado à 
14h50.

O corpo de Henrique será 
sepultado nesta sexta-feira 
(27), às 17 horas no cemi-
tério São João Batista.

Da REDAÇÃO

MIRASSOL

Arquivo DHoje

que não sabia que a garota 
era menor de idade, alegando 
que ela não tinha apresentado 
documentos. A mulher foi con-
duzida à Central de Flagrantes, 
e após ser ouvida encaminhada 
à carceragem da Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais), onde permaneceu 
presa à disposição da Justiça. 
Voluntariamente, ela entregou 
R$ 550 que levava consigo e 
declarou que o dinheiro havia 
sido arrecadado com a atividade 
de prostituição. Também foram 
apreendidos R$ 466.

A adolescente foi ouvida 
e liberada mediante termo de 
responsabilidade assinado pela 
mãe. Em seguida, ela foi enca-
minhada ao HCM (Hospital da 
Criança e Maternidade) para 
realização de exames de corpo 
de delito e exames.

aparelhos de ar-condicionado, 
um botijão de gás e algumas 
ferramentas.

O suspeito, inicialmente, 
contou aos policiais que entrou 
na igreja porque estava aberta e 
furtou somente o botijão de gás 
e alegou que tinha encontrado 
os aparelhos de ar-condiciona-
do em um lixão. Questionado 
novamente, ele confessou que 
utilizou as ferramentas para ar-
rombar o local e que os objetos 
furtados pertenciam à igreja

O padre reconheceu todos 
os objetos como sendo de pro-
priedade da paróquia. O homem 
foi encaminhado à Central de 
Flagrantes. Durante o depoi-
mento, ele preferiu não dar de-
clarações sobre o furto e disse 
que não assinaria os documen-
tos. Preso em flagrante por furto 
qualificado, foi encaminhado a 
carceragem da Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais), onde permanece à 
disposição da Justiça.

Vítima chegou 
a ser socorrida 
e levada à 
Unidade de Saúde
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Aldenis, secretário de Saúde, confirma curva ascendente de casos na cidade

Especialista alerta para os riscos do zumbido

Durante o 11° mês do ano 
é celebrada a campanha No-
vembro Laranja, voltada para 
alertar a população sobre os 
riscos do zumbido. De acordo 
com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de 17% da população 
do planeta sofre com esse 
problema, o que corresponde 
a cerca de 278 milhões de 
pessoas. Só no Brasil, de 
acordo com dados do Insti-
tuto Ganz Sanchez, primeiro 
centro latino-americano de 
investigação e tratamento 
de zumbido, estima-se que o 
problema atinge 40 milhões 
de brasileiros.

Segundo o otorrinolarin-
gologista Evandro Marton da 
Silva, do Instituto Sacche-
tin, o zumbido pode estar 
associado a sintomas como 
tontura, intolerância a sons 
e, principalmente, a perda 
auditiva. Manter hábitos sau-
dáveis, como uma boa noite 
de sono e uma alimentação 
equilibrada, controlando o 

consumo de açúcar, cafeína 
(café, chá mate, coca cola, 
chocolate) e bebida alcoólica, 
além de evitar cigarro e som 
muito alto por tempo prolon-
gado ajudam na prevenção e 
tratamento do zumbido.

“O recomendado é que ao 
menor sintoma, procure um 
otorrinolaringologista. Muitos 
casos do problema estão 
ligados à perda auditiva e, 
quando isso acontece, o uso 
dos aparelhos auditivos pode 
ser indicado para ajudar no 
tratamento”, comentou Silva.

O médico também fa-
lou sobre outras opções de 
tratamento. “Isso acaba de-
pendendo da causa e pode 
incluir desde a remoção de 
cera, antibióticos para tratar 
infecção, uso de aparelho au-
ditivo para perda de audição, 
terapia de sons - que pode 
ajudar a diminuir a percepção 
do zumbido com a emissão 
de ruídos brancos por meio 
de aparelhos específicos - e 
até mesmo, em casos ex-
tremos, algumas cirurgias”, 
afirmou.

Vinicius LIMA

Os adaptogenos 
em favor da saúde

Incluem-se várias plantas na definição de “adaptóge-
nas”. Pode obviamente citar-se o ginseng (Panax ginseng 
L.), o eleuterococo ou ginseng Siberiano (Eleutherococ-
cus senticosus Maxim.), a Rodiola ou ginseng da Sibéria 
(Rhodiola rosea L.), assim como a Schisandra da China 
(Schisandra chinensis Turcz.

Apesar da utilização milenar das plantas medicinais a 
história dos adaptógenos inicia-se na antiga União So-
viética em 1943 com o decreto que tratava do trabalho 
de investigação cientifica com o objetivo de encontrar 
substancias tônicas para os soldados na segunda guerra 
mundial. O decreto estimulou a produção de muitas pes-
quisas, que não foram divulgadas, durante a guerra fria 
entre 1945 a 1991. Neste período várias plantas medici-
nais foram avaliadas no sentido de reduzir os danos cau-
sados pelo estresse á saúde e também empregadas com 
a finalidade de promover a cognição, o condicionamento 
físico de atletas e soldados, além do desempenho dos 
astronautas no programa aeroespacial russo. Infelizmente 
os resultados, destas relevantes pesquisas, foram man-
tidos em segredo devido a sua importância estratégica.

A definição mais recente vem de 2007 através da 
Agencia Reguladora da Comunidade Européia por in-
termédio do seu Comitee on Herbal Medicine Products: 
“As plantas medicinais adaptógenas estão indicadas por 
terem a capacidade de normalizar as funções do corpo e 
fortalecer os sistemas comprometidos pelo estresse. São 
relatados efeitos protetores sobre a saúde contra uma 
grande variedade de agressões ambientais e condições 
emocionais”. Em uma visão mais clínica os adaptógenos 
auxiliam o nosso organismo a se adaptar as situações 
de estresse emocional, fadiga mental, nervosismo, difi-
culdade de raciocínio e concentração,promovem o equi-
líbrio dos sistemas imunológico e endócrino, são tônicos 
psicofísico, além de apresentarem uma importante ação 
antioxidante ao combaterem radicais livres.

Na literatura internacional encontramos várias plantas 
medicinais com ação adaptógena: Rhodiola rósea ou raiz 
dourada da Sibéria, Schisandra chinenses ou magnólia 
chinesa, Eleutherococus senticosus ou ginseng siberiano, 
Panax ginseng ou ginseng coreano, Panax quinquefólio ou 
ginseng americano, Withania somnifera ou ashwagandha 
e Ocimum sanctum ou tulsi ( ambas são utilizadas regu-
larmente no Ayurveda). O Brasil, com sua biodiversidade 
incomparável, apresenta algumas ervas que possuem 
propriedades adaptógenas: Paulinia cupana ou guaraná, 
Ptycopetalum olacoides ou marapuama, Anemopaegama 
arvensia ou catuaba, Pfaffia paniculata ou pfafia ( ginseng 
brasileiro), Theobroma cacao ou cacau, Ilex paraguaiensis 
ou mate e Heteropteris afrodisíaca ou nó de cachorro.

Nós temos utilizado as plantas medicinais adaptóge-
nas há muitos anos e observamos uma boa segurança 
dentro das doses terapêuticas indicadas na literatura. No 
Ayurveda o adaptógeno mais utilizado é a Withania somni-
fera ou ashwagandha, erva com fantásticas propriedades 
terapêuticas: tônico psicofísico, afrodisíaco, calmante, 
sedativo, antioxidante, anti-inflamatório, antiestresse, 
rejuvenescedor do sistema nervoso, imuno-modulador 
( fortalece o sistema imunológico) e promove um sono 
profundo e reparador. O ocidente ainda subutiliza as 
plantas medicinais devido, principalmente, ao desco-
nhecimento dos profissionais da área de saúde das 
pesquisas orientais e ocidentais sobre os fitoterápicos. 
A farmacologia ayurvedica ou dravya guna apresenta um 
enorme conhecimento das ervas medicinais, segundo a 
sabedoria milenar tradicional do Ayurveda, que deveria 
ser seriamente estudado pelos profissionais que têm 
verdadeiro interesse em melhorar a saúde das pessoas 
sem os deletérios efeitos das drogas alopáticas.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, 
especialista de coluna vertebral e gestora do projeto 
Low carb nutrição inteligente e evolução pessoa, 
criadora do método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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Saúde em alerta com 
casos em ascensão

A Secretária de Saúde 
de Rio Preto atualizou os 
dados de Covid-19 no 
município nesta sexta-feira 
(27). Foram 176 casos 
confirmados, sendo 168 
por exame PCR (infecção 
recente) e oito por teste 
sorológico (infecção anti-
ga). No total são 29.087 
casos confirmados, sendo 
2.798 em profissionais da 
saúde.

“Rio Preto está aumen-
tando o número de casos. 
A pandemia não acabou, 
ela está com força e está 
ganhando da gente. Esta-
mos voltando a patamares 
de 30% de positividade de 
casos leve. Nós chegamos 
há duas semanas a 19% 
e agora está voltando”, 
comentou o secretário de 
saúde Aldenis Borim.

A média móvel está 
em 75 casos por dia no 
município. “O que nós 
percebemos é que a cur-
va está tendendo a subir. 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Otorrinolaringologista Evandro Marton da Silva,
 do Instituto Sacchetin

Gincana do Caminhoneiro fará atendimento em Rio Preto 

Neste final de semana  Rio 
Preto vai sediar a 65ª etapa 
da temporada da Gincana do 
Caminhoneiro, onde serão reali-
zadas ações para incentivar aos 
profissionais do volante a darem 
uma atenção à saúde, para que 
estejam aptos a enfrentar os 
desafios das estradas, sobre-
tudo a Covid-19.

Evento terá o apoio da Polí-

sível e sem derrubar nenhum 
obstáculo. O motorista que 
fizer o menor tempo da pista 
no Posto Monte Carlo estará 
classificado para participar da 
quarta semifinal da temporada 
que acontecerá na cidade de 
Uberlândia (MG), em novembro 
de 2021 para uma vaga para a 
grande final, prevista para mar-
ço de 2021, quando o vencedor 
levará para casa um caminhão 
IVECO Tector zero km.

A participação nas ações 
da Gincana do Caminhoneiro 
é gratuita, sendo necessário 
apenas apresentar CNH cate-
gorias C, D ou E. Para efeito 
de classificação, o participante 
do teste de habilidade deve ter, 
obrigatoriamente, passado no 
atendimento de saúde do local 
e validar seu tempo, através da 
apresentação de comprovante 
de consumo de R$ 500 em 
abastecimento feito no posto 
sede da etapa ou aquisição 
de créditos de mesmo valor no 
Cartão do Caminhoneiro Petro-
bras. A programação completa 
está no site: www.gincanadoca-
minhoneiro.com.br.

Da REDAÇÃO cia Rodoviária Federal (PRF), do 
Sest/Senat (Serviço Social do 
Transporte e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte) 
e da ANTT - Agência Nacional 
de Transportes Terrestres do 
Ministério da Infraestrutura e 
vai acontecer no Posto Monte 
Carlo localizado na Rodovia 
Assis Chateaubriand, sábado e 
domingo.

Durante os dois dias os ca-
minhoneiros de passagem pela 

região terão a oportunidade de 
participar do circuito de saúde, 
com atendimentos rápidos e 
preventivos, que inclui a de-
tecção precoce de possíveis 
doenças com destaque para a 
realização de testes de glice-
mia, aferição de pressão arterial 
e temperatura, dicas sobre os 
cuidados que devem ser to-
mados para evitar obesidade, 
e vacinação de acordo com a 
disponibilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde da cidade.

Após os cuidados pessoais, 
o caminhoneiro será convidado 
a se dirigir à pista da montada 
na arena da GDC, onde, instru-
tores darão uma aula prática 
de higienização da cabine do 
caminhão, demonstrando a 
importância da desinfecção de 
pontos da boleia (maçaneta, 
volante, marcha, retrovisor, 
por exemplo), que estão mais 
sujeitos à contaminação.

O participante da Gincana 
do Caminhoneiro poderá testar 
suas habilidades numa volta 
de slalom (zigue-zague entre 
cones), com a meta de cumprir 
o trajeto no menor tempo pos-

Divulgação

Os casos confirmados de 
Covid-19 estão em uma 
ascensão. Chegamos a ter 
uma queda, mas ele vem 
aumentando nos últimos 
15 dias”, afirmou Borim.

Foi registrada ainda mais 
uma morte por Covid-19, 
chegando a 784 óbitos 
desde o início da pandemia, 

com uma taxa de letalidade 
de 2,6%. Já foram notifi-
cados 116.933 pacien-
tes com estado gripal e 
103.308 testes realizados. 
O coeficiente de incidência 
é de 6.314 casos para cada 
100 mil habitantes.

São 275 pacientes in-
ternados com síndrome 

respiratória aguda grave 
(SRAG), sendo 105 na 
UTI e 170 na enfermaria. 
Dentre esses, 135 foram 
confirmados com corona-
vírus, sendo 65 na UTI e 
70 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de UTIs voltou 
a registrar um aumento, 
chegando a 45,52%.

Diversos fatores podem 
causar o aparecimento do 
zumbido e, muitas vezes, o 
problema está associado à 
utilização de fones de ouvi-
do. “Uma causa comum do 
zumbido é o mau uso do fone 
de ouvido, em volume alto. 
Além disso, trauma acústico, 
excesso de cerume, infecção 

no ouvido, efeitos colaterais 
de certos medicamentos, 
tímpano perfurado, pressão 
arterial alta, níveis muito altos 
de triglicerídeos no sangue, 
diabetes, envelhecimento, 
estresse e hábitos alimenta-
res também podem causar o 
problema”, afirmou o otorri-
nolaringologista.

Divulgação
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VOCÊ NUNCA VAI CHEGAR AO SEU DESTINO SE VOCÊ PARAR E ATIRAR PEDRAS 
EM CADA CÃO QUE LATE. SORRIA, BEBA MUITA ÁGUA E SEJA FELIZ! CARLOS CURY, médico, está 

em férias com a família curtindo 
sol e mar na maravilhosa Praia de 
Carneiros – Pernambuco.

O EMPRESÁRIO Nelsinho 
(Nena) frutuoso e Alessandra or-
ganizam o evento Pizza Solidária 
– Amigos do Bem neste sábado, 
dia 28, com retirada das 16h às 
18 horas, no Colégio Criarte, 
Jardim Seixas. Renda 100% 
para a Casa da Criança. O casal 
cancelou a edição deste ano do 
famoso evento benefi cente Boi na 
Rolete, devido à pandemia.   

JORGINHO CURY NETO e 
a fi lha Ana Paula Ribeiro Cury 
Buquera foram os aniversariantes 
de ontem. Parabéns para essa 
dupla de amor. 

VOCÊ CONHECE a teoria 
do inconsciente? Venha saber 
mais no Curso de Formação em 
Psicanálise do NPP – Núcleo 
Brasileiro de Pesquisas Psicana-
líticas. Estamos com inscrições 
abertas aqui em São José do 
Rio Preto. Entre em contato pelo 
e-mail Nucleodepesquisas.com.
br atendimento@nucleodepes-
quisas.com.br ou pelo Whats (11) 
96633-9986 e (11) 97680-6676.   

CARLOS ARNALDO Silva, 
empresário e ex-candidato a Pre-
feito de Rio Preto, ganhou idade 
nova ontem, recebendo os papa-
ricos dos familiares. O assessor 
deste colunista, Luizinho Bueno, 
também colunista social e jorna-
lista, assume idade nova neste 
sábado, dia 28 de novembro.

ELAS POR ELAS. Quase 54% 
dos eleitores que estão aptos 
a votar nos 57 municípios em 
que haverá segundo turno são 
mulheres; 56,20% do total são 
solteiros; 11,10% estão na faixa 
etária de 35 a 39 anos; e 29,84% 
têm ensino médio completo. Esse 
é o perfi l médio dos 38.284.410 
eleitores que estão aptos a votar 
no segundo turno das eleições 
municipais de 2020, amanhã, dia 
29 de novembro.

 SOMA DOS VOTOS. O qua-
dro geral do primeiro turno das 
eleições municipais foi visto com 
otimismo pelo governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB) que 
almeja construir até 2022 sua 
candidatura à Presidência da Re-
pública. Dirigentes tucanos afi rma 
que Doria chegou a comemorar, 
em reuniões partidárias depois 
do pleito para avaliar resultados 
das disputas municipais, o fato 
de, juntos, PSDB, DEM, MDB e 
PSD terem obtido 40,6 milhões 
de votos em todo o país.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Ainda há tempo
Marcos  Casa l e  me rece 
cumpr imen tos .  Sa iu  do 
rodapé  mas  tabe las  de 
intenção de votos para uma 
razoável terceira posição no 
final na eleição para prefeito. 
No entanto, ofuscando seu 
sucesso, está Valdomiro 
Lopes, para lembrar que, 
sem seu apoio e persistência, 
Casale não teria ido tão longe, 
já que seu propalado apoio dos 
bolsonaristas nunca chegou.

DiáriodoBob
Tema de abertura. Edinho Araújo não disse nem que sim, 

nem que não, mas um rastilho de pólvora corre esquentando 
as cabeças dos atuais ocupantes de funções de confiança na 
Prefeitura. É que dizem que o prefeito está exigindo que todos de 
sua equipe peçam exoneração e deixem seus cargos à disposi-
ção. O que é normal, mas preocupante para quem abandou o 
barco no período eleitoral. Posso estar enganado, mas fazendo as 
contas conclui-se: na demissão geral a prefeitura vai ter que abrir 
literalmente o caixa. O problema é que mesmo o gestor sendo 
o mesmo, a administração tem que ter separação de período. 
Mandato cumpri-se. A maior qualidade de um vereador é seu 
mandato.  Já o maior defeito é a ausência de votos. Suas virtu-
des são medidas numa conjuntura de eleitorado e presença de 
plenário. O Velho Ranzinza deu esse recado e nem todo mundo 
entendeu. É de se apiedar ao ver a romaria no sobe e desce dos 
elevadores do Paço Municipal de candidatos naufragados na 
eleições que se sentem no direito de reivindicar alguma coisa. 
Certo é que mudanças serão necessárias, mas tem coisa que 
não dá para mexer. Em time que está ganhando não se mexe. 
Peso pesado.  Você pode não ter se dado conta, mas em 
praticamente um mês já será 2021. Ou seja: a Trinca de Ferro 
do governo Edinho tem menos de trinta dias para embrulhar a 
próxima gestão para presente e colocar um laço de fita antes de 
entregá-la para o prefeito abrir. O problema é que o pacote não 
está fechando. Adeus ingratos. Gerson Furquim deve se despe-
dir da vida pública. Depois de ter feito pouco do prefeito Edinho 
Araújo, não  conseguiu sua reeleição como vereador. Foram 24 
anos na Câmara Municipal, a mais longeva do parlamento. Gerson 
só terá chance de voltar para a Edilidade quando já tiver quase 
70 anos. Aí o eleitor terá outras opções mais atuais. Pedido pra 
ficar. O pessoal da Educação está se mobilizando para insistir que 
Sueli Costa permaneça no comando da pasta. Aldenis Borim, 
que tem comandado a saúde durante a pandemia, é outro que 
conquistou o respeito do funcionalismo, que quer que ele siga 
na chefia. Ponto e basta!

Clima tépido
Nem quente, a ponto de 
fervura, nem frio capaz de 
causar hipotermia. Digamos 
que o clima nessas horas que 
antecedem o segundo turno 
eleitoral em nossa capital esteja 
tépido. Da pra sentir um sopro 
– um vento que se espalha pelo 
centro da sociedade na direção 
de Guilherme Boulos -, o que 
não quer dizer que ele chegará 
ao pódio. Bruno Covas tem 
origem e faz o gosto da tradição 
dos eleitores da grande Capital. 

Novo comando
A nova diretoria da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de Rio 
Preto toma posse, na próxima 
quinta-feira (3 de novembro), às 
20 horas, para iniciar a gestão 
2020/2023. O ginecologista 
Leandro Colturato sucede na 
presidência o oftalmologista 
Kassey Vasconcelos. A vice-
presidência será exercida pelo 
nefrologista Rodrigo Ramalho, 
dando continuidade ao trabalho 
do anestesista Odilar Paiva 
Filho. A cerimônia será no 
anfiteatro principal da SMC, 
respeitando-se as medidas 
de segurança e prevenção ao 
coronavírus. Vou apresentar 
o ato. 

90 Anos do Monte 
Líbano
O grandioso Clube Monte 
L íbano,  no comando do 
presidente e médico Nadim 
Cury, completa 90 anos, na 
próxima segunda-feira, dia 
30 de novembro. Famoso por 
promover grandes eventos, 
como shows, bailes e jantares  
temáticos para celebrar a data 
junrto com seus associados, 
neste ano, não irá promover 
ações devido à pandemia 
Covid -19.  

Remember 
São Paulo é, por excelência, o 
espaço do Senhor Imponderável 
dos Anjos. Elegeu Maluf, depois 
elegeu Erundina, elegeu Jânio 
quando Fernando Henrique já 
havia feito pose na cadeira de 
prefeito, elegeu Marta Suplicy, 
elegeu Fernando Haddad, 
numa espécie de passeio pela 
gangorra. Apenas lembranças. 

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

COMIDAS | PORÇÕES | HAMBÚRGUERES | DRINKS 
CHOPES ARTESANAIS  

O empresário e pecuarista João José Hernandes e 
Dora Márcia Cabrera Mano Hernandes. Ele comemora 

aniversário neste sábado, dia 28. Aquele abraço!
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 68/2020 – PRO-
CESSO 1858/2020
INTERESSADO: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFI-
CANTES LTDA ME
ASSUNTO: Pedido de Rescisão Contratual Amigável
Trata-se de pedido de rescisão contratual amigável, pos-
tulado pela contratada Canedo Distribuidora de Lubrifi can-
tes LTDA ME, para liberação de compromisso de entrega, 
tendo o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração 
apresentado parecer pelo indeferimento do pedido. Consi-
derando que não fi cou comprovado motivos para a resci-
são amigável conforme previsto nos artigos 78 e 79 da Lei 
8.666/1993. Assim, acolho a manifestação do Sr. Mauricio 
Tukamoto Rodrigues, em consequência, INDEFIRO o pedido 
da referida contratada. Notifi camos a empresa: CANEDO 
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME, para 
que proceda a regularização das entregas dos produtos, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades proporcionais a gravidade, principalmente dos 
serviços essenciais ligados rede pública de serviços essen-
ciais de socorro, como saúde e serviços gerais. Ainda, o não 
cumprimento da regularização no prazo concedido, acar-
retará gravíssimo descumprimento contratual, que poderá 
culminar na rescisão contratual unilateral, aplicação da pe-
nalidade de multa e declaração de inidoneidade. Intime-se e 
Publique-se. LUÍS ROBERTO THIESI - Secretário Municipal 
de Administração.
COMUNICADO
Contrato: PRE/0054/20 – PREGÃO ELETRONICO 32/2020
Contratada: DINÂMICA COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA 
– ME
Fica o representante legal da empresa DINÂMICA COMER-
CIAL DE SERVIÇOS LTDA – ME, NOTIFICADO a apresen-
tar a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO, tendo em vista a obrigatoriedade de serem 
mantidas as condições de habilitação durante a vigência 
contratual, nos termos da cláusula 8.4 do referido contrato. 
Assim, fi ca concedido o prazo de 10 (dez) dias corridos, 
contados da publicação nos termos do artigo 110 da Lei 
8.666/93, fi cando a empresa, na inércia, sujeita as penalida-
des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Luis Roberto Thiesi – Secretário M. de 
Administração.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE-
RIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 20176/20
CONTRATADA: ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 20106/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, pertencente à 
empresa em epígrafe. DECIDO: Com fundamento no art. 87, 
I, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por 
se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como o disposto no 
orçamento encaminhado à empresa, aplico-lhe ao descum-
primento contratual, MULTA do valor referente ao atraso das 
obrigações assumidas. 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
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ADAO MURILO VIEIRA ME
CONTRATO ATA/0860/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS 
RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à 
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. - SMS – DADM

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 20091/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
COMUNICADO - CONTRATADA: Mário da Silva Ribeiro 
Ribeirão Preto ME, CNPJ: 03.093.559/0001-00. Preg. Eletr. 
286/20, Proc. 12469/20. Ata/750/20, Protoc. 2020277071. 
INDEFERIMOS o pedido da empresa e ALERTAMOS DER-
RADEIRAMENTE a contratada para realizar a entrega total 
de ovos entre 30/11 e 02/12, conforme pedido, sob pena de 
sujeitar-se às penalidades cabíveis por descumprimento pre-
vistas em contrato e legislação vigente. Concede-se o prazo 
de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o 
contraditório em atendimento aos ditames constitucionais. 
SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 28/19 Contrato: TOP/0047/19
Contratada: KM & M Engenharia Projeto e Const. LTDA ME
Nos termos do art. 65, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 20,1321519537%  e . fi ca suprimido 
em aproximadamente  7,413066091%, ambos do valor inicial 
do contrato supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
PE nº 274/18 Contrato: PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prest. de Serv. de Limpeza
Nos termos do interno 521/2020/SME,  e tendo em vista o 
dispo no art. 78 XIV DA FL8666/93, fi ca suspenso pelo prazo 
de 90 dias, o contrato supramencionado. SME. Sueli P. A. 
Costa.
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
PE nº 255/18 Contrato: PRE/0119/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Tendo em vista a solicitação da contratada, fi ca alterado a 
redação do item 16.9 do Termo de Referência, do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO 
21° Termo Aditivo Contratual 
PE nº 484/17 Contrato: PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Comp. de Seguros Gerais
Nos termos do art. 65, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 0,617345% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO 
22° Termo Aditivo Contratual 
PE nº 484/17 Contrato: PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Comp. de Seguros Gerais
Nos termos do art. 65, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 0,025354% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 32/18 – Contrato: DIL/31/18
Locadora: BW12 Locadora de Imoveis LTDA
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 23/18 – Contrato: COC/0004/19
Contratada: Conhidro C. Eireli EPP
De acordo com a cláus. 5ª, item 5.3, fi ca reajustado sob o 
valor do saldo apurado pela Se. Saúde em aproximadamente 
4,30604%, correspondente ao IPCA/IBGE apurado no perío-
do de jan/2019 a dez/2019. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 32/19 – Contrato: DIL/0029/19
Locadora: Bruali Emp. e Particip. Eireli
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.3, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
2,4383%, correspondente ao IPCA/IBGE apurado no período 
de set/2019 a agosto/2020. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 003/2020- Contrato: TOP/0016/2020

Contratada: RAC Constr. Rio Preto Ltda ME
Nos termos do art. 65, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 49,53% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 62/2020 – Contrato: DIL/0034/2020
Contratada: Rajata Administradora de Bens Ltda
Objeto: Locação do imóvel situado a Rua Jair Martins Mil 
Homens, 337 – Vila São José, destinado as instalações do 
CAPS II CENTRO. SMS. Aldenis A. Borim. R$42.000,00 - 
Prazo de vigência: 06 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 60/2020 – Contrato: DIL/0035/2020
Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Objeto: Prestação de serviços especializados em informática 
e correlatos, para gestão da entrega dos Kits de alimentação 
escolar para a Secretaria Municipal de Agricultura e Abaste-
cimento. SMAA. Antonio P. P. Junior. R$24.000,00 - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 293/2020
ATA Nº 0924/20
CONTRATADA: DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES - 
ME
OBJETO: Fornecimento de TVs de led e suportes para TV 
- Valor Unitário – Item 02 – R$130,00 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 331/2020
ATA Nº 0925/20
CONTRATADA: SERGIO FUNKE ME
OBJETO: Fornecimento de plantas ornamentais - Valores 
Unitários – Item 01 – R$3,60; - Item 07 – R$3,60 – SMSG – 
Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/2020
ATA Nº 0926/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 04 – R$69,810 – SMS– 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020
ATA Nº 0927/20
CONTRATADA: FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMA-
CEUTICA CEARENSE LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME - Valores Unitários – Item 01 – R$0,230; - Item 
14 – R$0,450; - Item 27 – R$0,430;- Item 33 – R$1,670  – 
SMS– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 470/2020
CONTRATO PRE/0139/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Aquisição de KITs e alimentos (kit II) para distri-
buição aos alunos da Rede Municipal de Ensino - Item 1 –– 
SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$4.175.600,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 19375/2020
CONTRATO Nº: DPL/0077/20
CONTRATADA: O. P. S. PLATAFORMAS E ELEVADORES 
LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva da plataforma hidráulica marca UP LINE para 
transporte de passageiros do centro médico de especiali-
dades – SMS - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$7.800,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 441/2020 - Processo 
13.662/2020
Interessada: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos padro-
nizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. O inteiro 
teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) 
MÓDULOS DE GAVETAS (03 MÓDULOS CONVENCIO-
NAIS E 01 MÓDULO ESPECIAL) NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS. Recorrentes: MADRI ISKI CONSTRU-
ÇÕES EIRELI e MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 
contra a decisão que as declarou inabilitadas a prosseguir no 
certame licitatório. As contrarrazões no prazo legal. Fica sus-
pensa “sine die” a sessão de abertura das propostas fi nan-
ceiras que estava designada para ocorrer no dia 30/11/2020 
às 08:30 horas. Oportunamente, será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do 
processo. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e 
Contratos – Presidente da CML.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 407/2020 – Processo n.º 
13.430/2020
Objeto: Aquisição de mobiliário para estruturar o cemitério 
São João Batista. Secretaria Municipal de Administração. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 28/10/2020, 
sendo adjudicado o lote 01 à empresa declarada vencedora: 
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretá-
rio Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 206/2020 – Processo 
11893/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde Sessão pú-
blica realizada on line com início dia 23/06/2020, sendo 
declaradas vencedoras dos itens as empresas : NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR S A item 2 e 11, CBS MÉDICO 
CIENTÍFICA S/A item 3, P S DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS DA SAÚDE LTDA ME item 4; BECTON DICKINSON 
INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA itens 6, 7 e 8; KLINGER 
AZEVEDO OTTOBONI item 9; INJEX INDÚSTRIA CIRÚR-
GICAS LTDA item 10. Itens 01,05: Fracassados. Houve 
manifestação de intenção de recurso pela empresa INJEX 
INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA    nos itens 6 e 8. Foram 
apresentadas as razões recursais. A pregoeira após parecer 
técnico da Secretaria de Saúde manteve a decisão prolata-
da na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado ao 
Sr. Secretário Municipal de Saúde que ratifi cou a decisão 
da pregoeira, negando provimento ao recurso. Mariana C 
Pedroso Fernandes- Pregoeira.
adjudico os itens às empresas NACIONAL COMERCIAL 
HOSPITALAR S A item 2 e 11, CBS MÉDICO CIENTÍFICA 
S/A item 3, P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚ-
DE LTDA ME item 4; BECTON DICKINSON INDUSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA itens 6, 7 e 8; KLINGER AZEVEDO 
OTTOBONI item 9; INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA 
item 10, conforme propostas declaradas vencedoras e HO-
MOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
qualquer irregularidade. ALDENIS A. BORIM - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. O inteiro teor encontra-se a dispo-
sição dos interessados no Portal de Compras e nos autos do 
processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 420/2020 – Processo n.º 
13.514/2020
Objeto: Registro de preços p aquisição de materiais peda-
gógicos em atendimento às unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 12/11/2020, sendo adjudicados os lotes às 
empresas declaradas vencedoras: CRACIA COMÉRCIO DE 
MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO LTDA lote 4; GERA-
ÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME lote 5 e 7; 
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME lotes 6, 8 e 10; MAR-
COS OTAVIO VIOTO ME lote 2, 3, 9; NEW RIBE COMER-
CIAL EIRELI lote 1. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 414/2020 – Processo n.º 
13.445/2020
Objeto: Registro de preços p aquisição de colchão hospitalar 
adulto, colchonete e colchão pediátrico. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
04/11/2020, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras: RELAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE COLCHÕES LTDA EPP itens 1,2  e 3 Não houve mani-
festação 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 A. Borim - secretário 
municipal de saúde
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO 
DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO 
(AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA ROBERTO 
SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. 
DE OBRAS. Recorrente: CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão que declarou 
classifi cada em 1º lugar no certame licitatório a proposta fi -
nanceira que foi apresentada pela empresa CONSTRUTORA 
ALPHA VITÓRIA LTDA. Recebo o recurso eis que tempes-
tivo. As contrarrazões no prazo legal. Oportunamente será 
informado, através de publicação na imprensa ofi cial, sobre 
o prosseguimento do processo. Publique-se para ciência. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos e 

Presidente da C.M.L.
 DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUA-
ÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI 
NETO (AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA 
ROBERTO SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA) – 
SEC. MUN. DE OBRAS. Recorrente: ELLIPSE PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI contra a decisão que declarou 
classifi cadas no certame licitatório as propostas fi nanceiras 
que foram apresentadas pelas empresas CONSTRUTORA 
ALPHA VITÓRIA LTDA; CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA e SALVER CONSTRUTORA E IN-
CORPORADORA LTDA. Recebo o recurso eis que tempes-
tivo. As contrarrazões no prazo legal. Oportunamente será 
informado, através de publicação na imprensa ofi cial, sobre 
o prosseguimento do processo. Publique-se para ciência. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos e 
Presidente da C.M.L.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
452/2020 – PROCESSO Nº 13.687/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de implantes 
dentários. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 30/11/2020 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
446/2020 – PROCESSO Nº 13.677/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de balança digital 
para atendimento das Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 01/12/2020 
às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena 
Antonio – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
432/2020 – PROCESSO Nº 13.611/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de 
higiene e limpeza para assistência do Depto. Administrativo 
– DADM. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 01/12/2020 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira
ERRATA DE EDITAL
Pregão Eletrônico: 490/2020 Processo: 13.846/2020
Objeto: Contratação de serviços terceirizados de preparo de 
alimentação escolar. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.
Em atendimento ao princípio da isonomia, informamos a to-
dos a seguinte errata no edital licitatório no Anexo II – Mode-
lo de Proposta, devendo ser considerado para elaboração da 
proposta. A errata está apensada aos autos do processo e 
disponibilizada no link "Edital completo e anexos". Fica man-
tida a data da sessão do pregão eletrônico. Celia Candida 
Faria – pregoeira.
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 256/2020 – Processo 
12219/2020
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio X médico móvel para 
a UPA Tangará. Secretaria Municipal de Saúde Sessão públi-
ca realizada on line com início dia 16/10/2020, sendo decla-
rada vencedora do item a empresa SHIMADZU DO BRASIL 
COMÉRCIO LTDA (item 1). Houve manifestação de intenção 
de recurso pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA. Não 
foram apresentadas as razões recursais e nem de contra 
razões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão 
do Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário 
Municipal de Saúde que ratifi cou a decisão da pregoeira, 
negando provimento ao recurso. - Pregoeira.
Adjudico o item à empresa SHIMADZU DO BRASIL COMÉR-
CIO LTDA, conforme proposta declarada vencedora e HO-
MOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
qualquer irregularidade. ALDENIS A. BORIM - Secretário Mu-
nicipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 398/2020 – Processo 
13344/2020
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio X médico móvel para 
a UPA Norte no combate ao COVID - 19. Secretaria Munici-
pal de Saúde Sessão pública realizada on line com início dia 
13/10/2020, sendo declarada vencedora do item a empresa 
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA (item 1). Hou-
ve manifestação de intenção de recurso pela empresa VMI 
TECNOLOGIAS LTDA. Não foram apresentadas as razões 
recursais e nem de contra razões. A pregoeira manteve a de-
cisão prolatada na sessão do Pregão. O processo foi enca-
minhado ao Sr. Secretário Municipal de Saúde que ratifi cou a 
decisão da pregoeira, negando provimento ao recurso. Celia 
Candida Faria- Pregoeira.
Adjudico o item à empresa SHIMADZU DO BRASIL COMÉR-
CIO LTDA, conforme proposta declarada vencedora e HO-
MOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
qualquer irregularidade. ALDENIS A. BORIM - Secretário Mu-
nicipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS NA 
RODOVIA BR 153 (KM 57 + 600 M DA RODOVIA BR 153 
(TRANSBRASILIANA)) – SEC. MUN. DE OBRAS. À vista 
dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secreta-
ria Municipal de Obras, o qual é utilizado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a 
Comissão Municipal de Licitações prolata a classifi cação 
das propostas: 1º Colocado: COPLAN CONSTRUTORA 
PLANALTO LTDA R$ 7.914.672,82 - 2º Colocado: CONS-
TROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 
8.079.717,41- O inteiro teor dessa decisão se acha encar-
tada nos autos do processo à disposição dos interessados. 
Publique-se para ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

DIREITO DE PREFERÊNCIA – LC nº 123/2006
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
JOÃO PAULO II (RUA BECHARA JORGE HAGE ESQ. 
RUA NILSON CASADO)  – SEC. MUN. SAÚDE. À vista dos 
autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, o qual é utilizado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão 
Municipal de Licitações prolata a classifi cação das propos-
tas: 1º Colocado: CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE 
MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 2.504.738,15 - 2º 
Colocado: ELIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP R$ 2.504.780,78 - 3º Colocado: MADRI ISKI CONS-
TRUÇÕES EIRELI R$ 2.563.057,02 - 4º Colocado: GOMES 
& BENEZ ENGENHARIA LTDA R$ 2.601.019,31 - 5º Coloca-
do: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
R$ 2.746.723,21 - 6º Colocado: SUSMAN CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO LTDA R$ 2.754.716,82 - 7º Colocado: 
CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA R$ 2.894.555,27 - 
8º Colocado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP R$ 
2.946.694,00 - O inteiro teor dessa decisão se acha encar-
tada nos autos do processo à disposição dos interessados. 
Publique-se para ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 011/2020
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI 
TERMINAL DE EMBARQUE DE ÔNIBUS NA RUA MANOEL 
MORENO ESQUINA COM A RUA AGNELO DE OLIVEIRA 
E RUA IVETE SARDINHA BERTON (PROX. UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA NORTE) – SEC. MUN. 
DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal da 
Fazenda e, também, o parecer técnico da Secretaria Muni-
cipal de Obras, que são adotados como razões de decidir 
e passam a fazer parte integrante desta decisão e declara 
habilitadas a prosseguir no certamente licitatório as empre-
sas: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA; ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; 
INCORPLAN ENGENHARIA LTDA; J.A. TINELI MARQUES 
& CIA LTDA – EPP e KM & M ENGENHARIA PROJETO E 
CONSTRUÇÃO LTDA ME e, inabilitada a empresa KG2 EN-
GENHARIA LTDA (não atendeu ao item 5.4, subitem 5.4.2.1, 
alínea “c” e ao item 5.4.3, alíneas “b”, “d” e “e” do edital e, 
também, apresentou a caução de garantia de participação 
(subitem 5.1 alínea “f”) em desacordo com o exigido no 
edital e no art. 56 da LF 8666/93 eis que apresentou Fiança 
Bancária emitida por empresa que não possui registro como 
instituição bancária nos termos da legislação brasileira). De-
corrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 09/
DEZEMBRO/2020 às 08:30 hs., para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha 
encartada nos autos do processo a disposição dos interes-
sados.  Publique-se para ciência. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DA E.M. ANTONIO DE SOUZA (RUA RENATO PEREIRA DE 
CAMPOS, S/Nº, JD. CAETANO) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO 
- A Diretoria de Compras e Contratos REPUBLICA, por incor-
reção, o Julgamento da Tomada de Preços nº 013/2020, 
publicado no Diário Ofi cial em 26/11/2020, em razão de erro 
decorrente de processo de estereotipia, para fazer constar 
o correto: Onde se lê: “Fica designado o dia 02/DEZEM-
BRO/2020 às 08:30 horas, para a sessão de abertura da 
proposta fi nanceira”, Leia-se: “Fica designado o dia 04/DE-
ZEMBRO/2020 às 08:30 horas, para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira”.  
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° 510/2020, PROCESSO 13.925/2020, objetivando 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza das caixas d’água das Unidades Escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
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 ELETRÔ-
NICO n° 511/2020, PROCESSO 13.926/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos, 
para atendimento as Unidades Escolares pela manutenção 
escolar. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 15/12/2020, 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° 506/2020, PROCESSO 13.910/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de assento, encosto, 
tampa de mesa e outros para atender as Unidades Esco-
lares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 15/12/2020, 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° 502/2020, PROCESSO 13.906/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de leite longa vida UHT 
para atender os benefi ciários dos programas da Rede Pú-
blica Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/12/2020, às 
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14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
Tomada de Preços nº 012/2020
Nos termos do item 4.10 do edital e, visando a melhor 
adequação do objeto as necessidades da Administração, 
Revogo este procedimento licitatório. Sueli Petronília Amân-
cio Costa - Secretária Municipal de Educação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

Portaria nº 031 /2020
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de 
São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas atribuições 
legais resolve:

Artigo 1º - Exonerar o Sr. Rodrigo Ganzella Morales do cargo 
de confi ança de Supervisor Administrativo II, restituindo-o ao 
cargo de origem de Fiscal de Tráfego.
Artigo 2º - Exonerar o Sr.(a) Fátima de Jesus Schiavinato do 
Carmo do cargo de confi ança de Assessor (a) de Pessoal, 
restituindo-o ao cargo de origem de Auxiliar de Serviços 
Gerais.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

EXTRATO: TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, E A IGREJA EVANGÉLICA PENTECOS-
TAL FORMOSA.
OBJETO: OUTORGA DE USO GRATUITO, SOB FORMA 
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DO IMÓVEL PÚBLI-
CO, CONSTITUÍDO DE PARTE DA ÁREA INSTITUCIONAL 
12 DO LOTEAMENTO SOLO SAGRADO I, COM 382,62 
METROS QUADRADOS, COM AS CONSTRUÇÕES EDI-
FICADAS E AS BENFEITORIAS REALIZADAS NA VIGÊN-
CIA DAS CONCESSÕES AUTORIZADAS PELAS LEIS Nº 
8.818, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.213, DE 22 
DE SETEMBRO DE 2008, À IGREJA EVANGÉLICA PENTE-
COSTAL FORMOSA, PARA QUE REALIZE SUAS ATIVI-
DADES VOLTADAS AO AUMENTO DE RENDA FAMILIAR, 
POR MEIO DE CURSOS DE ARTESANATO (CROCHÊ), 
SALGADOS E CONGELADOS, ALÉM DE PALESTRAS, 
COMO “CUIDADOS COM A SAÚDE BUCAL” E OUTROS.
PRAZO: 5 (CINCO) ANOS.
BASE LEGAL: LEI Nº 13.460, DE 16 DE ABRIL DE 2020.
DATA DE ASSINATURA: 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
43/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 79/2016 – PROC. nº 
107/2016. Contratada: MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTI-
VAS LTDA - ME. 
Objeto: Prorrogação do contrato sem aplicação de reajuste 
à contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Cinesioterapia Laboral e Assessoria Ergonômi-
ca destinados aos servidores e estagiários do SeMAE nos 
locais de trabalho indicados pela Autarquia. Valor total: R$ 
46.921,92. Data da assinatura: 27.11.2020.
Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 22/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 – 
PROCESSO 41/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos por um período 
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 25.11.2020 Valor do acréscimo: R$ 
11.230,57 Valor total: R$ 477.623,99.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 48/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
68/2020
Contratada: GODOY & ARAUJO SEGURANÇA PATRIMO-
NIAL EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviço de vigilância/segurança armada, desarmada, 
motorizada, nas unidades do SeMAE, por um período de 12 
(doze) meses.
Valor: R$ 3.499.999,56 Prazo: 12 meses Data da assinatura: 
27.11.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 53/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 75/2020 
– Contratada: RAMADA & PIMENTEL COMERCIO E INSTA-
LAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME. Objeto: Contra-
tação de empresa especializada para prestação 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.
Valor: R$ 39.900,00 Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
27.11.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
59/2020 – PROCESSO SICOM 3324/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura 
de móveis e equipamentos de escritório para as unidades do 
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 20.11.2020 com 
continuação no dia 26.11.2020, sendo adjudicado o objeto às 
vencedoras L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME 
para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 e RICARDO SANTORO 
DE CASTRO para os itens 6 e 7. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

59/2020 – PROCESSO SICOM 3324/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 26.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE RE-
CEBIMENTO DOS ENVELOPES
E DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
– TOMADA DE PREÇOS nº 08/2020 – PROC. nº 69/2020. 
Objeto: Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo da 
Recuperação Estrutural e Hidráulica do Reator UASB 1 e 
Projeto Básico dos Reatores UASB 2 e 3.
A empresa STENGPRO PROJETOS ESTRUTURAIS S/S en-
tregou seus envelopes dentro do prazo legal. Considerando 
que 4 (quatro) empresas do ramo retiraram o Edital, 1 (uma) 
empresa realizou a visita técnica e apenas uma apresentou 
proposta, a Comissão, decidiu suspender a sessão de rece-
bimento dos envelopes a fi m de averiguar os motivos que 
levaram as demais empresas a não apresentarem propostas. 
Os envelopes foram devolvidos ao representante da licitante. 
Fica suspensa a sine die a sessão de recebimento dos en-
velopes e abertura dos documentos de habilitação. S.J.R.P, 
27.11.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Presidente Interino 
da C.L.
Extrato de Portaria nº 074 de 26/11/2020 – RESOLVE: No-
mear a servidora ALINE REGGIANI DE MOURA, matrícula 
nº 577, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, para 
a função de Chefe de Divisão de Controle de Qualidade de 
Esgoto e Resíduos, criada pela Tabela “C”, do Anexo I, da 
Lei Complementar nº 266/2008, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 
17 de dezembro de 2020.

Extrato de Portaria nº 075 de 26/11/2020 – RESOLVE: Con-
ceder À servidora estatutária LETICIA DESIDÉRIO RUIZ, 
Agente de Saneamento, matrícula 911, lotada nesta Autar-
quia, afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou 
remuneração, com prejuízo das demais vantagens do cargo, 
para tratar de interesses particulares, conforme o artigo 117 
da Lei Complementar n° 05/90, surtindo os efeitos desta a 
partir de 06 de janeiro de 2020. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 076 de 26/11/2020 – RESOLVE: Con-
ceder Ao servidor estatutário DIMITRI CHICARONI FAGUN-
DES LIMA, Agente de Saneamento, matrícula 484, lotado 
nesta Autarquia, afastamento por 2 (dois) anos, sem venci-
mentos ou remuneração, com prejuízo das demais vanta-
gens do cargo, para tratar de interesses particulares, con-
forme o artigo 117 da Lei Complementar n° 05/90, surtindo 
os efeitos desta a partir de 17 de dezembro de 2020.  Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 27.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº: 154/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EDWALDO MARTINS NOGUEIRA 
Fica alterado o preâmbulo e a redação da cláus. 1ª do con-
trato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
02/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO DE ASSIS-
TÊNCIA À CRIANÇA IRMÃ ESTELITA, OBJETIVANDO A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DES-
TINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ 
ESTELITA. 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal 
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli 
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF 
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos 
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA IRMÃ ESTELITA, neste ato 
representada por seu Presidente Valdeir Alves da Silva, 
doravante denominada Entidade, com fundamento na Lei Fe-
deral n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, 
no Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada 
no Diário Ofi cial do Município em 12/05/2017 e o Edital de 
Credenciamento SME nº 73/2017 publicado em 24/06/2017, 
cuja execução de serviço será em consonância com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinen-
tes, 
para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula 
quarta deste Termo, fi ca suprimido em R$ 258.359,46 (du-
zentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e quarenta e seis centavos), passando a viger no mon-
tante de R$ 1.637.997,93 (um milhão, seiscentos e trinta e 
sete mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e três 
centavos), em razão da compatibilização ao número de alu-
nos atendidos e da readequação da meta do Plano de Tra-
balho, decorrentes das alterações no Calendário Escolar/20, 
resultado da interrupção das aulas presenciais, conforme o 
disposto no Decreto nº 18.571, de 24/03/2020, que reconhe-
ce o estado de calamidade pública no município de São José 
do Rio Preto, proveniente da pandemia da Covid-19.
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração nº 02/2019.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas fi rmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que 
produzam os efeitos legais. 
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2020.

_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Valdeir Alves da Silva
Associação de Assistência à Criança Irmã Estelita

Testemunhas:

1.__________________________________ 
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 17/2020

Dispõe sobre o processo de inscrição, compatibilização 
demanda/vaga e matrícula para o atendimento à demanda 
escolar da Educação Infantil em Tempo Integral e Período 
Parcial – Creche, para crianças de 4 (quatro) meses a 3 
(três) anos, no ano letivo de 2021, na Rede Municipal de 
Ensino de São José do Rio Preto.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribui-
ções, conferidas pelo inciso II do artigo 73, da Lei Orgânica 
do Município, e:
Considerando as prescrições contidas nos incisos II e III do 
artigo 129, artigo 205, inciso IV do artigo 208, parágrafo 2° 
do artigo 211, artigo 212 e artigo 227 da Constituição Fede-
ral/88;
Considerando as disposições da Lei Federal n° 9394, de 20 
de dezembro de 1996; da Lei Federal n° 8.069, de 13 de 
julho de 1990; da Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 
2014; da Lei Federal n° 13.146, de 06 de julho de 2015; da 
Lei Municipal n° 11.767, de 22 de junho de 2015, garantido-
ras e subsidiárias de direitos na educação nacional;
Considerando as disposições da Lei Municipal/SJRP nº 
9.194/2004 que dispõe sobre matrículas nas creches munici-
pais; da Lei Municipal/SJRP nº 9.337/2004 que dispõe sobre 
prioridade de vagas em creches e escolas públicas aos 
fi lhos de defi cientes, próximas de suas residências; da Lei 
Municipal n° 9792, de 22 de dezembro de 2006 que dispõe 
sobre a reserva de vagas em creches e escolas públicas 
municipais EMEIS / EMEFS para crianças adotadas e àque-
las que os avós são tutores; da Lei Municipal nº 11.531/2014 
que garante vaga em creches e escolas de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino de São 
José do Rio Preto,  à criança cuja mãe ou representante 
legal tenha sido vítima de violência doméstica;
Considerando a Deliberação CME n° 01, de 12 de março de 
2015, homologada pela Resolução SME n° 05/2015 – publi-
cada em 24 de julho de 2015 – Dispõe sobre critérios para 
Matrícula na Educação Infantil em Tempo Integral na Rede 
Municipal de Ensino de São José do Rio Preto;
Considerando a Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de ou-
tubro de 2018, que defi ne Diretrizes Operacionais Comple-
mentares para a matrícula inicial de crianças na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos de idade; 
Considerando a Deliberação CME nº 01/2019, de 05 de fe-
vereiro de 2019, que dispõe sobre Diretrizes Complementa-
res para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil 
e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) 
e aos 6 (seis) anos de idade, nas Instituições Escolares do 
Sistema Municipal de Ensino;
Considerando a Lei nº 13.049, de 22 de novembro de 2018, 
que altera o art. 2º da Lei nº 9.725, de 17 de novembro de 
2006, que “dispõe sobre apresentação da Declaração de 
Atualização Vacinal, para Matrícula/Rematrícula dos alu-
nos na Rede Municipal de Ensino, a qual revoga a Lei nº 
9.676/06”;
Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 
fi rmado pelo município de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Educação com o Ministério Público 
do Estado de São Paulo;
Considerando a continuidade do processo de planejamen-
to antecipado para o atendimento adequado da demanda 
escolar, na Rede Pública de Ensino;
RESOLVE: 
Artigo 1º - O atendimento à demanda escolar da Educação 
Infantil, em tempo integral e período parcial, para crianças 
na faixa etária de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos de idade, 
nas escolas municipais ou instituições parceiras, será feito 
de maneira a garantir a continuidade dos estudos das crian-
ças já matriculadas e com frequência regular em unidade 
escolar da rede municipal de ensino, conforme disposto no 
artigo 12, desta Resolução, sendo condição essencial residir 
no município de São José do Rio Preto.
Artigo 2º - As inscrições para ingresso na Educação Infantil 
- Creche (4 meses a 03 anos), no ano letivo de 2021, para 
período parcial, deverá ser solicitada diretamente na unida-
de escolar que ofereça este atendimento no referido ano.
Parágrafo Único: A relação das unidades escolares que ofe-
recem atendimento de Educação Infantil - creche (4 meses a 
03 anos), em período parcial, estará disponível no endereço 
http://riopreto.demandanet.com
Artigo 3º - A inscrição para ingresso na Educação Infantil 
- creche (4 meses a 03 anos), no ano letivo de 2021, para 
Jornada Integral, deverá ser realizada no Poupatempo, sito 
na Rua Antônio de Godoy,3033 – Centro e na Prefeitura 
Regional Norte, sito na Av. Alfredo Antônio de Oliveira, Jar-
dim Planalto (Shopping Cidade Norte) a partir do dia 30 de 
novembro de 2020 e ocorrerá durante todo o ano de 2021.
Parágrafo Único - Em atendimento ao disposto no Artigo 
53, inciso V da Lei Federal 8.069/90, torna-se obrigatória a 
inscrição para as unidades escolares próximas à residência 
da criança.

Artigo 4º - As inscrições realizadas em 2020, e não atendi-
das, serão automaticamente consideradas para atendimento 
no ano letivo de 2021.
Artigo 5º - Para a inscrição do atendimento da criança em 
creche, os pais ou responsáveis legais deverão apresentar 
os seguintes documentos:
I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência, no município de São José do 
Rio Preto, em nome do pai, da mãe ou responsável legal ;
III - cédula de identidade (RG) e CPF, ambos em estado de 
conservação legível, em todos os campos de informações 
e, no caso da cédula de identidade (RG), preferencialmente, 
com foto recente.
IV - comprovante de trabalho;
V - comprovante de recebimento do Programa de Distri-
buição Direta de Renda (Bolsa Família), somente para as 
famílias que são atendidas por este Programa Federal;
§ 1° - São considerados comprovantes de residência, para 
fi ns de inscrição, ao menos, um dos documentos abaixo 
indicados, emitidos ou relativos a até dois meses anteriores 
à data da inscrição, em nome do pai, da mãe ou responsá-
vel legal:
I - conta de água;
II - conta de energia elétrica;
III - conta de telefone fi xo;
IV - cópia de contrato de aluguel;
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V - cópia de carnê de IPTU, de imóvel localizado no municí-
pio de São José do Rio Preto.
§ 2º Na ausência dos comprovantes de residência, citados, 
será considerado como comprovante, a declaração de pró-
prio punho, preenchida pelo responsável pela criança, con-
forme Anexo I e Anexo II desta Resolução, acompanhado, 
obrigatoriamente, de qualquer outra correspondência com o 
endereço em nome do declarante.
§ 3° - São considerados comprovantes de trabalho a serem 
utilizados, para fi ns de atendimento prioritário:
I - carteira profi ssional ou holerite (original e cópia);
II - declaração original emitida pelo empregador;
III - documento emitido pelo contador, ou declaração de 
próprio punho, contendo a atividade realizada, local, dias e 
horários, com duas testemunhas identifi cáveis;
IV - declaração do Imposto de Renda do pai, mãe ou respon-
sável, no caso de ser profi ssional autônomo.
§ 4º - As crianças cujos pais ou responsáveis não apresen-
tarem comprovante de trabalho serão igualmente atendidas, 
sendo a sua inscrição feita de acordo com o disposto no 
artigo 2º desta Resolução. 
§ 5° - Sem prejuízo de outras providências, previstas na 
legislação vigente, as suspeitas de fraude nas declarações e 
documentos apresentados, para fi ns de inscrição ou matrí-
cula, no sistema de ensino municipal, serão comunicadas à 
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São José 
do Rio Preto, com o intuito de apuração e adoção das medi-
das legais cabíveis.
Artigo 6º - A disponibilização das vagas em Tempo Integral 
obedecerá aos critérios estabelecidos na legislação, confor-
me segue:
I – criança em condição de alta vulnerabilidade social, em si-
tuação de risco social e pessoal, ou criança com necessida-
des especiais, consoante o Capítulo C, Item 3 e Subitem 3.1 
do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, fi rmado pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de 
São José do Rio Preto;
II – criança em condição de média vulnerabilidade social, 
consoante o Capítulo C, Item 3 e Subitem 3.2 do 
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, fi rmado pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de 
São José do Rio Preto; 
III – criança, fi lha de mãe ou responsável legal trabalhador, 
conforme § 1º do artigo 1º da Lei 9.194, de 16 de janeiro de 
1996; ou criança fi lha de mãe adolescente que esteja regu-
larmente matriculada no ensino público, conforme § 4º do 
Art. 1º da Lei 9.194, de 16 de janeiro de 1996; 
III – criança sob a guarda, tutela ou responsabilidade dos 
avós, conforme o Art. 1º da Lei Municipal 9.792, de 22 de 
dezembro de 2006; ou criança, fi lho(a) de portadores de 
defi ciência, conforme o Art. 1º da Lei Municipal 9.337, de 04 
de outubro de 2004; 
IV – criança, fi lha de servidor municipal, conforme § 2º do 
Art. 1º, da Lei 9.194, de 16 de janeiro de 1996; 
V – irmãos já matriculados e frequentes na unidade escolar 
requerida.
§1º Para a inscrição da criança enquadrada nos incisos I ou 
II, do caput deste artigo, serão observados registros disponi-
bilizados em bancos de dados (Cadastro Único – MDS, por 
exemplo) ou documentos técnicos ofi ciais, encaminhados 
a esta Secretaria Municipal de Educação, expedidos pelos 
órgãos de proteção à criança, tais como a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, a Vara da Infância e Juventude 
local, que afi rmem a situação e o grau da vulnerabilidade da 
mesma.

§2º Havendo empate de uma ou mais crianças, no mesmo 
critério classifi catório, será levada em conta a data da solici-
tação (critério cronológico), como regra de desempate.
 §3º Os casos que não se enquadrarem nas hipóteses acima 
obedecerão ao critério cronológico da data da solicitação, 
para fi ns classifi catórios.
Artigo 7° - As inscrições serão inseridas no Sistema de 
Cadastro da Secretaria Municipal da Educação, e a classi-
fi cação da criança estará disponível no site http://riopreto.
demandanet.com.
§ 1° - A chamada da criança será realizada por meio de 
correspondência (telegrama) a ser expedido pela Secretaria 
Municipal da Educação, com o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para a efetivação da matrícula, na unidade escolar indicada 
na convocação.
§ 2° - Caso o responsável pela criança não efetive a ma-
trícula no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação, 
perderá o direito à vaga, devendo realizar novo processo de 
inscrição.
§ 3° - Caso o responsável pela criança não aceite a matrí-
cula, na unidade escolar oferecida pela Central de Vagas, 
próxima de sua residência, poderá o mesmo inscrevê-la, 
novamente, para a escola pretendida, integrando outra lista 
de espera cuja vaga somente será disponibilizada, após o 
atendimento de todos os inscritos interessados na referida 
unidade escolar.
§ 4º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a munici-
palidade não estará obrigada a oferecer transporte, caso a 
escola de opção não esteja localizada no raio de abrangên-
cia residencial.do aluno.
§ 5º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula 
implica na desistência da vaga oferecida.
Artigo 8º - Para o atendimento dos inscritos, será observado 
o critério de proximidade, com base no endereço residencial 
ou proximidade do local de trabalho dos pais ou responsá-
veis, considerando as escolas existentes na área de abran-
gência dos endereços apresentados. 
§ 1º - O responsável pela criança matriculada na rede muni-
cipal de ensino poderá requerer transferência, durante o ano 
letivo, para outra unidade escolar, quando ocorrer mudança 
de residência ou de local de trabalho, devendo, o mesmo, 
proceder a uma nova inscrição, acompanhada de toda a 
documentação listada no artigo 3º desta norma, e aguardar 
disponibilidade de vaga, considerando o disposto no artigo 
6º desta Resolução. 
§ 2º - As transferências solicitadas, sem alteração de ende-
reço, serão efetuadas, após atendidos todos os pedidos de 
alunos que não estejam matriculados na rede municipal de 
ensino.
§ 3º – Para o cumprimento do disposto nos § 1º e 2º, deste 
artigo, ou seja, em caso de transferência para o período par-
cial, a inscrição deverá ser realizada diretamente na unidade 
escolar de interesse do aluno e, no caso de transferência 
para período integral, a inscrição deverá ser realizada no 
Poupatempo ou na Prefeitura Regional Norte.
Artigo 9º – Os pais ou responsável, no ato da inscrição por 
transferência, poderão realizar o indicativo de possibilidade 
de permuta, desde que sejam atendidos, cumulativamente, 

os seguintes requisitos:
I -  a criança seja atendida pelo Programa “Caminho da Pri-
meira Infância”; e
II - a criança esteja matriculada em unidade escolar distante 
de sua residência.
§ 1º - A permuta entre matrículas terá como objetivo atender 
o aluno na unidade escolar próxima à sua residência, não 
sendo aceito para este indicativo as unidades escolares 
próximas ao trabalho dos pais ou responsáveis, ou outras 
unidades escolares que não se encontrem na área de abran-
gência do aluno.
§ 2º - A criança sendo contemplada pela solicitação de per-
muta deixará de ser benefi ciária do Programa “Caminho da 
Primeira Infância”.
Artigo 10 Os pais ou responsáveis poderão requisitar a 
disponibilização de vaga para pronto atendimento, devendo 
para isto realizar esta opção no Poupatempo ou na Prefeitu-
ra Regional Norte.
§ 1º - Caracteriza-se vaga de pronto atendimento a vaga 
remanescente na unidade escolar e que não possua lista de 
espera, obedecida a capacidade de atendimento das esco-
las.
§ 2º - Os pais ou responsáveis poderão requisitar esse 
atendimento, uma única vez e condicionados à existência da 
vaga, com possibilidade de declinar da realização da matrí-
cula em questão, desde que cientes de que permanecerão 
em lista de espera, aguardando disponibilização para as 
instituições anteriormente solicitadas.
Artigo 11 - Para a inscrição e matrícula de crianças, na faixa 
etária de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos, tendo em vista a 
data-base de 31 de março, estabelecida pelo Conselho Na-
cional de Educação, serão observados os seguintes limites 
mínimos de idade:
I - Berçário I –   4 (quatro) meses completos até 31 de março 
de 2021;
II - Berçário II – 1 (um) ano completo até 31 de março de 
2021;
III - Maternal I – 2 (dois) anos completos até 31 de março de 
2021;
IV - Maternal II –3 (três) anos completos até 31 de março de 
2021.

Artigo 12 - As crianças matriculadas que apresentarem 05 
(cinco) faltas no mesmo mês, injustifi cadamente, de forma al-
ternada ou consecutiva, perderão a vaga na unidade escolar.
Artigo 13 - Na efetivação da matrícula em continuidade 
deverão ser preenchidos ou atualizados os dados da Ficha 
Cadastral e do Cadastro Familiar do Aluno.
Artigo 14 – A solicitação de passe escolar deverá ser realiza-
da no ato da matrícula e registrada no Sistema de Cadastro 
de Alunos da Secretaria Municipal da Educação, cujo aten-
dimento decorrerá de análise da Secretaria Municipal de 
Educação e o que dispõe o Decreto 15.654/2011.
Artigo 15 – A matrícula de criança considerada público-alvo 
da Educação Especial deverá ser registrada no Sistema de 
Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação, 
com a especifi cação do tipo de defi ciência.
Artigo 16 – No ato da matrícula, será dada ciência das Nor-
mas de Convivência da unidade escolar ao responsável pela 
criança.
Artigo 17 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em 
especial a Resolução SME nº 14/2019.
São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2020.
Prof.ª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

ANEXO I 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Eu, _________________________________________________________

CPF______________________RG________________________, órgão 

emissor __________, responsável pela criança/ou adolescente 

____________________________________________________________, 

DECLARO junto à Secretaria Municipal de Educação/SJRP/Poupatempo 

e/ou/ Prefeitura Regional Norte, para comprovação de residência, sob as 

penas da Lei 7.115/83, Art. 2º, que resido 

na__________________________________________________________

___________________nº_________bairro__________________________

CEP _____________cidade _____________________________________

Nesse mesmo ato, comprometo-me e assumo a responsabilidade de 
comunicar ao órgão acima mencionado, qualquer alteração referente às 
informações prestadas nesta declaração e apresentar a documentação 
comprobatória. Outrossim, DECLARO estar ciente de que as escolas 
públicas municipais e creches parceiras atendem exclusivamente munícipes 
que residem em São José do Rio Preto, conforme legislação da Secretaria 
Municipal de Educação e a falsidade das declarações por mim firmadas no 
presente documento, poderá ensejar sanções civis e principalmente, 
criminais* (Art. 299 do Código Penal), além de acarretar o imediato 
cancelamento da inscrição no Poupatempo ou no caso de morador de SJRP, 
ter que realizar nova inscrição com atualização do endereço residencial 
verdadeiro da criança.

__________________________________________________

Assinatura do responsável

Data____/_____/_____

(*) vide-verso

(* INTEIRO TEOR DA LEI 7.115/83 E O TEXTO DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL – 

DECRETO LEI 2848/40

LEI Nº7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

Art. . 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência 
econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por 
procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira.

Parágrafo único - O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo penal.

Art. . 2º - Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, 
administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Art. . 3º - A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante.

Art. . 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. . 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

CÓDIGO PENAL – DECRETO LEI 2848/40, Capítulo III, Arts. 298, 299 e 304

CAPÍTULO III
DA FALSIDADE DOCUMENTAL

......

Falsificação de documento particular 

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular 
verdadeiro:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do 
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a 
pena de sexta parte.
.......

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 
297 a 302:

 Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

........
ANEXO II  

DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, _________________________________________________________ 

CPF______________________RG________________________, órgão 
emissor__________, responsável pela criança/ou adolescente 
____________________________________________________________, 
DECLARO junto à Secretaria Municipal de Educação/SJRP e Escola 
Municipal/Parceira____________________________________________
_______________ para comprovação de residência, sob as penas da Lei 
7.115/83, Art. 2º, que resido 
na__________________________________________________________
___________________nº_________bairro__________________________
CEP _____________cidade _____________________________________ 

Nesse mesmo ato, comprometo-me e assumo a responsabilidade de 
comunicar ao órgão acima mencionado, qualquer alteração referente às 
informações prestadas nesta declaração e apresentar a documentação 
comprobatória. Outrossim, DECLARO estar ciente de que as escolas 
públicas municipais e creches parceiras atendem exclusivamente munícipes 
que residem em São José do Rio Preto, conforme legislação da Secretaria 
Municipal de Educação, e a falsidade das declarações por mim firmadas no 
presente documento, poderá ensejar sanções civis e principalmente, 
criminais* (Art. 299 do Código Penal), além de acarretar o imediato a 
abertura de um processo para a transferência do (a) criança/ou adolescente 
matriculado irregularmente na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio 
Preto para o município de residência da família ou no caso de morador de 
SJRP, para escola mais próxima do endereço residencial verdadeiro do (a) 
criança/ou adolescente.  

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

Data____/_____/_____  

(*) vide-verso 
(*) INTEIRO TEOR DA LEI 7.115/83 E O TEXTO DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL – 
DECRETO LEI 2848/40 

LEI Nº7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983. 

Art. . 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência 
econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por 
procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

Parágrafo único - O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo penal. 

Art. . 2º - Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, 
administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. 

Art. . 3º - A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante. 

Art. . 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. . 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

CÓDIGO PENAL – DECRETO LEI 2848/40, Capítulo III, Arts. 298, 299 e 304 

CAPÍTULO III 
DA FALSIDADE DOCUMENTAL 

...... 

Falsificação de documento particular  

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular 
verdadeiro: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

Falsidade ideológica 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular. 
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do 
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a 
pena de sexta parte. 
....... 

Uso de documento falso 

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 
297 a 302: 

 Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 

........ 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
28 de novembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
091/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 39.781.931/0001-00
Razão Social: TIAGO GUEDES BORGES SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 39.779.846/0001-07
Razão Social: FILIPE DA SILVA SOARES
CNPJ: 39.580.314/0001-46
Razão Social: RESTAURANTE COMIDA DA VÓ RIO PRETO 
LTDA
CNPJ: 39.680.777/0001-80
Razão Social: DOKS LTDA
CNPJ: 39.758.380/0001-63
Razão Social: DI CORE COMECIO DE TINTAS E REVESTI-
MENTOS LTDA

Conforme processamento realizado, em 27 de Novembro 
de 2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

B & V COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 
ENCERRADA 3722150 2020238682 INFORMAÇÃO 

DANIELA ROMANCINI OLIVEIRA ME  3120070 2020254444 INFORMAÇÃO 

JONAS COSTA MOTA 3081000 2020248156 INFORMAÇÃO 

JOSE EDUARDO DE ALMEIDA PIRRE 3746620 2020238686 INFORMAÇÃO 

JULIANA MARTINS SILVA FORTUNATO   3223700 2020231448 INFORMAÇÃO 

L CAMPOS DE OLIVEIRA ACADEMIA ME  3458390 2020175135 INFORMAÇÃO 

TIAGO ALLONSO VIÇOZO XAVIER ME  3115910 2020248154 INFORMAÇÃO 

VISTORIA DE VEICULOS SÃO JOSE DO RIO PRETO 3706630 2020185078 INFORMAÇÃO 

VIVIANI KELLY BARBOSA ME  3089890 2020231452 INFORMAÇÃO 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 27 de NOVEMBRO de 2020. 

Relação semanal de processos ARQUIVE-SE: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020235708 ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA 
2020235705 CAROLINE GONGORA SIMONATO 
20207182 THIAGO LUCIANO 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020259968 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS D 
2020261504 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACENNO LTDA ME 
2020200750 CLINICA SALUTARIS LTDA 
2020247019 DANIELE GEORGINA PEREIRA DOS SANTOS 
2020257222 DENISE FIGUEIREDO SOUTO 
2020263860 FABIO ROBERTO PORCINI 
2020257974 GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
2020254808 GENESIO ELUANO CRISTOVAO 
2020262453 IMPERIO CENTRO EMPRESARIAL 
2020260362 JOAO ANTONIO MACHADO NETO 
2020262309 
2020247684 JOSE LUIZ ZILLI 

2020268151 JOSIANI PATRICIA SABINO CANOVAS 
2020177266 LH CASTILHO E CIA LTDA 
2020244659 NELSON DO NASCIMENTO 
2020260214 PEDRO ALVARES 
2020263980 POLIPLAS SELANTES E ADESIVOS LTDA 
2020263982 POLIPLAS SELANTES E ADESIVOS LTDA 
2020250225 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO 
2020261493 RESIDENCIAL ROUXINOL 
2020254265 RODRIGO ROSA VIEIRA 
2020241692 S S SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME 
2020216214 SENIOR BUSINESS SOLUTIONS LTDA 
2020221328 SERGIO AUGUSTO DE CAMPOS FERNANDES 
2020221333 SERGIO AUGUSTO DE CAMPOS FERNANDES 
2020231884 SORRISO RIO PRETO EIRELI ME 
2020258970 THIAGO RAFAEL JULIATTI BATINGA 
2020250463 TONIELLO VEICULOS LTDA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
  2020263533 ADELINO CAMARINI NETO 

2020235714   ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA 
2020249312 2020249420 2020263401 ADHEMAR JOSE DE OLIVEIRA FILHO 

  2020268510 ADRIANA PERES ADRIANO LISBOA 
  2020261289 ADRIANO JUNIOR SABINO 
  2020257660 ALCIDES GOMES 
  2020245609 ALEXANDRE MATEUS PERIN 
  2020255038 ALEXANDRO RUFINO DA ROCHA 

2020266261   ALTAMIR DOS SANTOS DO NASCIMENTO 
 2020209627  ANA MONICA GORAYB 

2020260440   ANDRE LUIS LAHOZ BALDINI 
  2020263765 ANGELA MARA CORREA DA SILVA 

2020257828   ANILSON PAULO DOS SANTOS JUNIOR 
2020238454   APARECIDO JOSE RANCCI 

2020241814   AQUAFIOS INDUSTRIA DE CONDUTORES 
ELETRICOS LTDA ME 

2020218340   ARIANE TORRES DAS DORES  
2020250267  2020262329 AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA 

  2020262330 AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA 
 2020248265  AUZIRIA ROSEIRO JOSE 

2020234827   BEATRIZ ALVES LEMOS DA SILVA 
 2020258348  BENTO GONCALVES NETO 

2020239340   BIANCA APARECIDA SIMBRON DA ROSA 
2020257380   BIANCA SEGURA MARTINEZ 
2020240072 2020240066  BILLY JOHN SABIA DE OLIVEIRA 
2020241267   BRUNO ALFREDO GONÇALVES SALVETTI 
2020234311   BRUNO EDUARDO GOMES NEVES 
2020260453   BRUNO MIGUEL PELICER CECILIO 

 2020239000  BRUNO TALHETI 
2020241667   CAMILA FERNANDA SANCHES ALVES 

 2020257512  CARLOS ALBERTO CORREA 
  2020274503 CARLOS APARECIDO RIBEIRO 
  2020257797 CARLOS JOSE LUJAN 
  2020266933 CARLOS ROBERTO ALVES DE LIMA 
  2020263772 CAROLINE PRADO TSUCHIKIRI 
  2020244132 CELIA MARIA DAVID HERNANDES MATTAR 

2020223205   CLAUDELINO ORTIM RAMOS 
2020186555   CLAUDINEI SATO BARBOSA 

 2020260825  CLEBER JESUS AMARAL 
 2020254358  DANIEL DE SOUZA GUILHERMITTI 

2020255568   DANIEL HENRIQUE DOVANCI 
2020217228   DANIELE ALVES DE SOUZA MEDEIROS 
2020238845  2020238848 DANIELE GEORGINA PEREIRA DOS SANTOS 
2020247321   DAVID CARDOSO DA SILVA JUNIOR 

 2020245574  DAYANE BARBOSA LIMA 
2020219108 2020219147 2020219152 DEBORA CRISTINA DE MOURA 

  2020250724 DENISE DE FATIMA GODOY CAPRIO 
  2020267779 DERIMAR PINHEIRO DE ALCANTARA 
  2020263784 DEVANIR MIGUEL DA SILVA 

2020241017 2020241020  DIEGO DE SOUZA BARBOSA 
2020241024   DIEGO DE SOUZA BARBOSA 
2020250307   DIOGENES TIBURTINO SILVA  

 2020253935  DIOGO MACHADO MARTINS 
 2020264110  DOMINGOS APARECIDO PEREIRA JUNIOR 

2020203509   EDSON ANTONIO DA SILVA 

2020216565   ELIO DE OLIVEIRA LIMA 
 2020267989  ELIS REGINA TOMAZ 

2020232301 
2020232305 2020232308  ELIZIO BERTI JUNIOR 

 2020262865  EUGENIO LUIZ DA SILVA NETO 
 2020255031  EUZINETH PEREIRA BARROS 
 2020262653  EVALDO ELIEL AMARAL 

2020238759   EVERTON HENRIQUE DORO 
  2020259981 EVERTON MARCUZI 
  2020239014 FABIO HENRIQUE PANUCHI CANO 

  2020257659 FADA MILLENNIUM ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES EIRELI 

  2020266921 FAJ NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
2020212210   FERNANDA LOPES DA SILVA 
2020238536   FERNANDO APARECIDO GONÇALVES 
2020236988   FERNANDO HENRIQUE SILVA DE SIQUEIRA 
2020233830   GABRIEL ALMEIDA DE ARAUJO 

2020221655   GEICIMAR ALESSANDRO SIQUEIRA 
EDUARDO 

 2020240818  GENESIO ELUIANO CRISTOVAO 
  2020264088 GIOSCELLI MARTINS ROCHA 

2020239707   GLAUBER CARRAZZONI PEREIRA JUNIOR 
2020227705   GUNTHER FRED LEATTI 
2020215528 2020215533 2020215540 HAMILSON MARTINS DE PAULA 

  2020215524 HAMILSON MARTINS DE PAULA 
  2020237061 HAMILSON MARTINS DE PAULA 

2020247095   HELIO GRASSELLI 

2020176506   HG 319 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA 

2020256152   HIGOR ALEX SEGOBIA CALEGARIS 
2020227203   IGOR LISO CAMPETTI 
2020220617   IMPERIO REAL LOCADORA LTDA 

  2020260013 JADEL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO 
 2020247013  JAILAM ARAUJO DE AS 

2020231980   JANDERSON SOUSA DE ANDRADE 
 2020254803  JESSICA CATHERIN ALVES 

2020172773   JOAO CARLOS DE MAURO 
  2020260308 JOAO FLAVIO DA SILVA 
  2020238134 JOAO LUIZ ANDRETA 

2020234819   JOAO LUIZ PIMENTA FRANCO 
2020265460   JOAQUIM ALVES DA COSTA 
2020219339   JOHNNY DO NASCIMENTO ANICETO 
2020219680   JORGE JEFERSON FERREIRA MONTALVAO 

  2020245356 JORGE LUIZ RIBEIRO DE AGUIAR 
 2020246541  JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

2020246748   JOSE CARLOS PROFIRO DE SOUZA 
2020196835 2020196841 2020196844 JOSE DANIZETI DE ALMEIDA 

 2020206274  JOSE LINO LINSMEIER 
  2020262814 JOSE LUIZ ZILLI 
  2020267434 JOSE LUIZ ZILLI 

2020250731   JOSE ROBERTO BERGO 
2020171622   JOSELITA DA SILVA 

 2020245585  JULIO BARBOSA DE ALMEIDA NETO 
  2020274411 JULIO ROBERTO FERNANDES 
 2020231797  KATIA APARECIDA FROES FORTUNATO 
 2020238099  KIARA TAKAHASHI DA SILVA 

202048938   LAUDENIR GAZOLA TARIFA JUNIOR 
202056636   LAZARA MARIA RODRIGUES 
2020216954   LEONARDO CHAMAS 

 2020200450  LEONARDO DELFINO REIGOTA 

2020243000   LIVIA MARQUES DIAS BOGGISS 
2020246665   LUCAS DOS SANTOS SOUZA 
2020257523   LUCAS GONÇALVES  
2020210001   LUCAS RODRIGO CANDIDO 
2020262401   LUCAS VINICIUS ROMANO 

  2020270555 LUCIA HELENA CAOBIANCO 
  2020274409 LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 

2020243091   LUCINEIDE DE SOUZA LEAL 
2020210536   LUDMILA CRISTINA LOPES 

  2020257551 LUÍS FERNANDO ALVARES 
2020239110   LUIS FERNANDO BURIM BALESTRIERO 
2020229871   LUIZ ANTONIO DE SOUZA 
2020229882   LUIZ ANTONIO DE SOUZA 
2020243205   LUIZ CARLOS LUPATINI JUNIOR 
2020182667   LUIZ HENRIQUE TADEU CAVALARI 
2020251043 2020251044  MARCELO CHAMAS 
2020251045   MARCELO CHAMAS 
2020251094   MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 

  2020260011 MARCO ANTIONIO MARTINS 
2020183606   MARIA AMELIA DE LIMA 

2020210428   MARIA DE LOURDES SALVADOR 
GONÇALVES 

2020250879    
 MARIA DE LOURDES SILVA SOUSA 

2020250879   MARIA DE LOURDES SILVA SOUSA 

2020233388   MARTA CRISTINO DE FONTES SOUZA DE 
ARAUJO 

2020228735   MATEUS ALVES DE ANDRADE 

  2020265454 
2020265458 MAURÍCIO OLIVEIRA LUCHETTA 

 2020217872  MAURILIO SOUZA DOS SANTOS 
2020242805   MAURO BARBOZA DE ALMEIDA 

 2020254828  MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR 

2020169960   MAXSOL COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
ENERGIA SOLAR EIRELI 

2020256984 2020257018  NAIARA VOLPI RODROGUES 
2020203559   NATALIN GAROZI NETO 
2020214331 2020214337  NATHALIA JOANA GARCIA DE LIMA 

  2020265405 NELSON RODRIGO DA SILVA 
 2020172559  NILTON CEZAR LEITE 
  2020266893 NIVALDO GONCALVES 
 2020261563  ODALIRIO PASSARINI 

2020251093   ODENIR DA CUNHA 
2020245450   OSMAR PEDRO SERAFIM 
2020245521   PAULO CESAR VERGAMINI 

  2020260193 PAULO FERREIRA RAMOS 
  2020260170 PAULO FERREIRA RAMOS 

2020245126  2020245118 
2020245122 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARCO 

  2020263869 POLIPLAS SELANTES E ADESIVOS LTDA 
  2020263854 POLIPLAS SELANTES E ADESIVOS LTDA 
 2020260084  RAFAEL AUGUSTO ARAUJO DE MORAES 
 2020223049  RAFAEL HENRIQUE BARBOSA 

2020247534   RAFAEL VIANA DE LIMA 
2020235861   RAILDA ANTONELI NEVES DOS SANTOS 

 2020196947  RARITOM A PASQUINI PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 2020250864  RENATO LUIZ FOCHI FILHO 
 2020179555 2020179561 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 2020168342 2020168345 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

2020220634   RODRIGO DOMINGUES PEREIRA 
2020234841   RODRIGO LOPES 

 2020245087  RODRIGO RODRIGUES 
2020204084   ROMILSON CAETANO DA SILVA 

 2020261518  ROSANA RODRIGUES DA COSTA 
2020206463   SANDRA MARA DIAS DE FREITAS 
2020222120   SEBASTIANA CRISTINA XAVIER BARBOSA 

 2020237059  SILAS CAVALCANTE VENDIT 
 2020235824  SILAS FRANCO DE TOLEDO 
  2020269275 SUELI SUME HOMA 
  2020247456 SUSANNY DE OLIVEIRA RODRIGUES 

2020259163   TARSISIO BARBERINO CALADO 
 2020246159  THALES HENRIQUE CALDEIRA DA SILVA 
 2020241239  THANIELLE DANTAS FREITAS 
 2020112048 2020221282 THIAGO LUCIANO 

2020250753   THIAGO LUIS CATALANO GARBI 
2020241478   THIERRE RAFAEL TRAJANO MARTINS 

2020193155   URBAN FORTES EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO I SPE LTDA 

  2020263976 VINICIUS FERNANDES DE BARROS 
2020246558   VITOR ROMERO ALMEIDA 
2020244513   VIVIANE CRISTINA DA COSTA 
2020240875   WALTER FERNANDES 

 2020111242  WANDER EGYDIO FERRAZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020263011   ADHEMAR JOSE DE OLIVEIRA FILHO 

  2020230494 ALVARO JOSE ALMEIDA SIMOES BRANCO 
2020250836 2020250837  ANA MARIA VAIA SERON 
2020201884   BRUNO GARABETIAN ADAMI 
2020189169   CASSIA RIBEIRO DE LIMA 
2020240634   DANIELE PRATA DE CARLO FERREIRA 

  2020267774 DERIMAR PINHEIRO DE ALCANTARA 
2020252836   DIORACI RODRIGUES CARDOZO 
2020256162   EDIRAN ANTUNES NEVES 

  2020229185 EMAIS URBANISMO SJRO 139 SPE LTDA 
2020237279   EMERSON EDGARD RIGUETI 
2020244991   FELIPE MARCON VIEIRA 

 2020183061  GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI 
2020236412   ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 

  202067663 JERONIMO EUGENIO NETO 
 2020241268  JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS 
  2020267440 JOSE LUIZ ZILLI 
 2019380903  JULIA TAKAHASHI 
 202076319  LEONARDO ANTONIO DE CASTRO PERES 
 2020233326  LEONARDO DA COSTA NASCIMENTO 
 2020252695  LEONARDO GOES LUIZ 
 2020140276  LUCIA CRISTINA DOS SANTOS 

202070186   MARCIO JOSE DA PAULA CUNHA 
2020236550   MARCOS ANTONIO SALES 

  2020257444 MARINALDO APARECIDO GONÇALVES  
2020219688   MARISA APARECIDA ANTUNES DE SOUZA 
2020245594  2020245596 NILDA FERREIRA MELCHIORI 
2020239698   PAULO KATSUMI FUGI 

  2020225108 PAULO MIGUEL BENFATI THOME 
2020232001   REGINA LEONEL BORGES 
202044970 202044975  SALMA MACEDO GARCIA 
202044984   SALMA MACEDO GARCIA 

 2020245602 2020245603 SEBASTIAO NUNES MACHADO 
202044652   UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA 

ADVENTISTA DO SETIMO DIA 
 2020244063  VALDELUZ DA CRUZ VIEIRA 

2020235493   VASTI SEIXAS MALONI 
2020249027 2020249034  VILLA DORIO INCORPORADORA SPE LTDA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

O. DA S. DE FARIAS & CIA LTDA 01187/20 2020000167819 AIF-A-LF 000080 
S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 01178/20 2020000167914 AIF-A-LF 000082 

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

O. DA S. DE FARIAS & CIA LTDA 01187/20 30 UFM AIP-A-LF 
000151 

S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 01178/20 30 UFM AIP-A-LF 
000154 

ZAID QUIMICA ATACADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 
UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 00852/20 40 UFM AIP-A-S 000115 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

BANCO DE TECIDOS 
MITOSIS S/S LTDA 02019/16 8.478,00 (OITO MIL, QUATROCENTOS E 

SETENTA E OITO REAIS) NRM-V-S 000003 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FÃ DO BICHO BADY EIRELI 00409/20 AIF-I-E 1167 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
SISSI DE OLIVEIRA SEVERI ROSA 00676/17 AIF-S-D 000027 

São José do Rio Preto, 28 de Novembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ANDRE LUIZ ANTONIO 02487/20 AIF-P-F 000110 
AUTO POSTO REDENTORA RIO PRETO LTDA 02483/20 AIF-A-N 000284 
CLARICE SANTANA 28060448803 02489/20 AIF-P-F 000112 
CRISLAINE CARVALHO GONÇALVES MENDES 39489904848 02493/20 AIF-P-A 000205 
GREG SERV FESTAS LTDA ME 02484/20 AIF-A-S 000120 
LUIZ CARLOS LEITE AUTOMOVEIS 02488/20 AIF-P-F 000111 
MATHEUS APARECIDO DA SILVA BRAMBILA 02481/20 AIF-S-H 000204 
PRACAS GOLFE 02485/20 AIF-L-C 000122 
RENASCER RIO PRETO IMOBILIARIA EIRELI 02486/20 AIF-P-F 000109 
SOUSA & DAL BELLO CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3ª 
IDADE LTDA 02480/20 AIF-S-E 000090 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
28 de novembro de 2020

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



B-7Jornal
São José do Rio Preto, sábado
28 de novembro de 2020

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
26 de novembro de 2020.
Ver. Anderson Branco
01. 1358/20: para intensifi car o Policiamento Ostensivo 
nos arredores da Represa Municipal, para inibir a incidência 
de práticas de roubos aos quiosques atendendo denúncia 
dos proprietários e também dos frequentadores deste local; 
Ver. Celso Luiz de Oliveira - “Peixão”
02. 1368/20: ao Comandante da Polícia Militar, para que 
seja intensifi cado o patrulhamento ostensivo nos Bairros 
Fraternidade I e Fraternidade II; 
03. 1369/20: ao Comandante da Polícia Militar, para que 
seja intensifi cado o patrulhamento ostensivo no Bairro São 
Thomaz;
04. 1370/20: ao Comandante da Polícia Militar, para que 
seja intensifi cado o patrulhamento ostensivo no Bairro Vila 
Toninho;
Ver.ª Cláudia De Giuli
05. 1372/20: de congratulação com a Guarda Civil Muni-
cipal pela prisão em fl agrante de homem acusado de aban-
dono de animais na região do IPA; 
06. 1373/20: de congratulação com a Specialle Pet pelos 
dois anos de sucesso e consolidação de sua marca, assim 
como por seu compromisso social em benefício aos animais;
07. 1473/20: de congratulação com o Delegado Jairo 
Garcia e com a equipe do Plantão Policial pela 1ª prisão em 
fl agrante de homem acusado de abandono de animais na 
região do IPA em Rio Preto;
Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior 
08. 1355/20: para a diretoria do SESI, para disponibilizar 
vaga para menor; 
09. 1356/20: para a diretoria do SESI, para disponibilizar 
vaga para menor;
10. 1357/20: para a diretoria do SESI, para disponibilizar 
vaga para menor;
11. 1365/20: para a diretoria do SESI, para disponibilizar 
vaga para menor; 
12. 1366/20: para a diretoria do SESI, para disponibilizar 
vaga para menor;
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto  
13. 1371/20: de aplausos e reconhecimento à Polícia 
Rodoviária Federal, pela apreensão de uma tonelada de 
maconha embalada em 107 (cento e sete) tabletes e encon-
trada em caminhão de transporte de verdura no Km 96 da 

BR 153, próximo à cidade de Jaci SP;
Ver. Jean Dornelas  
14. 1374/20: de congratulações à empresa AÇAÍ DA 
PRAIA, na pessoa de seu representante Sr. Eduardo, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense; 
15. 1375/20: de congratulações à empresa ANICETTO 
& ASSOCIADOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA, na pes-
soa de seu representante Sr. Aniceto, pelo excelente serviço 
prestado junto ao consumidor e que muito agrega na socie-
dade rio pretense;
16. 1376/20: de congratulações à empresa APARAS 
BARUQUE, na pessoa de seu representante Sr. Allan, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
17. 1377/20: de congratulações à empresa ATACADÃO 
DO LABORATORIO, na pessoa de seu representante Sr. 
Luiz, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
18. 1378/20: de congratulações à empresa AUTO 
ELETRICO FEDERAL, na pessoa de seu representante Sr. 
Sergio, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor 
e que muito agrega na sociedade rio pretense;
19. 1379/20: de congratulações à empresa BASE DO 
AUTOMÓVEL, na pessoa de seu representante Sr. Jean, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
20. 1380/20: de congratulações à empresa BELEZA 
& CIA, na pessoa de seu representante Sr. Luciano, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
21. 1381/20: de congratulações à empresa BENDITO 
CUPIM, na pessoa de seu representante Sr. Rogério, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
22. 1382/20: de congratulações à empresa RETIFICA 
BIBO, na pessoa de seu representante Sr. Peterson, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
23. 1383/20: De Congratulações à empresa VAREJÃO 
DE CARNES BOM BIFE, na pessoa de seu representante 
Sr. Luciano, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
24. 1384/20: De Congratulações à empresa BRACELF 
ATACADISTA, na pessoa de seu representante Sr. Célio, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
25. 1385/20: De Congratulações à empresa CASA DAS 
MANGUEIRAS, na pessoa de seu representante Sr. José 
Henrique, pelo excelente serviço prestado junto ao consumi-
dor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
26. 1386/20: De Congratulações à empresa CAVALLI 
FUNILARIA, na pessoa de seu representante Sr. Andrey, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
27. 1387/20: De Congratulações à CLÍNICA DENTISTA 
PARA TODOS, na pessoa de seu representante Dr. Renan, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
28. 1388/20: De Congratulações à CLÍNICA GODOY, na 
pessoa de seu diretor Dr. José Maria e sua esposa Sra. Fá-
tima, pelo excelente serviço prestado junto aos seus pacien-
tes e que muito agrega na sociedade rio pretense;
29. 1389/20: De Congratulações à empresa COMUNI-
DADE TERAPEUTICA SURIEL, na pessoa de seu represen-
tante Sr. Jeferson, pelo excelente serviço prestado junto ao 
consumidor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
30. 1390/20: De Congratulações à empresa CONTEP 
CONTABILIDADE, na pessoa de seu representante Sr. Re-
nato, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
31. 1391/20: De Congratulações à empresa COPLAN 
CONSTRUTORA PLANALTO, na pessoa de seu represen-
tante Sr. Luís Neves, pelo excelente serviço prestado junto 
ao consumidor e que muito agrega na sociedade rio preten-
se;
32. 1392/20: De Congratulações à empresa CRB 
INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS, na pessoa de seu 
representante Sr. Carlos, pelo excelente serviço prestado 
junto ao consumidor e que muito agrega na sociedade rio 
pretense;
33. 1393/20: De Congratulações à empresa CRIS-
TOVAN JOALHERIA, na pessoa de seu representante Sr. 
Waldir, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor 
e que muito agrega na sociedade rio pretense;
34. 1394/20: De Congratulações à empresa DANTE-
COLOR TINTAS E REVESTIMENTOS, na pessoa de seu 
representante Sr. Wagner, pelo excelente serviço prestado 
junto ao consumidor e que muito agrega na sociedade rio 
pretense;
35. 1395/20: De Congratulações à empresa DIAGMED 
CLÍNICA ENDOSCOPIA, na pessoa de sua representante 
Sra. Tereza, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
36. 1396/20: De Congratulações à empresa DNA TOR-
NEARIA, pelo excelente serviço prestado junto ao consumi-
dor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
37. 1397/20: De Congratulações à empresa DOMAC 
PEÇAS E SERVIÇOS, na pessoa de seu representante Sr. 
Marconi, pelo excelente serviço prestado junto ao consumi-
dor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
38. 1398/20: De Congratulações à empresa EMAIS UR-
BANISMO, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
39. 1399/20: De Congratulações à empresa EMPÓRIO 
JOTA, na pessoa de seu representante Sr. Rafael, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
40. 1400/20: De Congratulações à empresa ESCO-
LA CRIS, na pessoa de sua representante Sra. Cris, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
41. 1401/20: De Congratulações à empresa ESTACIO-
NAMENTO BOA VIAGEM, na pessoa de seu representante 
Sr. Alfredo, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
42. 1402/20: De Congratulações à empresa ETCA CON-
TABILIDADE, na pessoa de seu representante Sr. André, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
43. 1403/20: De Congratulações à empresa FLEX 
EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, na pessoa de seu repre-
sentante Sr. Julio, pelo excelente serviço prestado junto ao 

consumidor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
44. 1404/20: De Congratulações à empresa G MACHA-
DO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pelo excelente serviço 
prestado junto ao consumidor e que muito agrega na socie-
dade rio pretense
45. 1405/20: De Congratulações à empresa GRUPO DO 
CANCER, na pessoa de seu representante Sr. Marcelo pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
46. 1406/20: De Congratulações à empresa IMEDI 
ANALISES CLÍNICAS, na pessoa de seu representante Dr. 
Francisco, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
47. 1407/20: De Congratulações à empresa IMOBI-
LIARIA CONSIGAH, na pessoa de sua representante Sra. 
Juliana, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor 
e que muito agrega na sociedade rio pretense;
48. 1408/20: De Congratulações à empresa INTERMED 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, na pessoa de 
sua representante Sra. Denise, pelo excelente serviço pres-
tado junto ao consumidor e que muito agrega na sociedade 
rio pretense;
49. 1409/20: De Congratulações à empresa J CONTE 
CHOPERIA, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
50. 1410/20: De Congratulações à empresa JEM CO-
MERCIAL, na pessoa de sua representante Sra. Ana Flávia, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
51. 1411/20: De Congratulações à empresa KBAR PUB, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
52. 1412/20: De Congratulações à empresa LAURA 
PRADO, na pessoa de seu representante Sra. Laura, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
53. 1414/20: De Congratulações à empresa LEAN-
DRU’S LANCHES, na pessoa de seus representantes Sr. 
Osvaldo e Leandro, pelo excelente serviço prestado junto ao 
consumidor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
54. 1415/20: De Congratulações à empresa LOJAS 
LIBAN, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor 
e que muito agrega na sociedade rio pretense;
55. 1416/20 De Congratulações à empresa LOJA TUR-
CÃO, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
56. 1417/20: De Congratulações à empresa LOJAS 
TURCÃO, na pessoa de seu representante Sr. Juliano, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
57. 1418/20: De Congratulações à empresa LUTECH 
INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBI-
LIARIO PARA LABORATORIOS – EIR, na pessoa de seu 
representante Sr. Luiz, pelo excelente serviço prestado junto 
ao consumidor e que muito agrega na sociedade rio preten-
se;
58. 1419/20: De Congratulações à empresa MAMA IMA-
GEM, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
59. 1420/20: De Congratulações à empresa MAR & RIO 
PESCADOS, na pessoa de seu representante Sr. Julio, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
60. 1421/20: De Congratulações à empresa MERCA-
DO LIDER, na pessoa de seu representante Sr. Davi, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
61. 1422/20: De Congratulações à empresa MÓVEIS 
COLUMBIA, na pessoa de seu representante Sr. José Co-
lumbia, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor 
e que muito agrega na sociedade rio pretense;
62. 1423/20: De Congratulações à empresa NB SEGU-
RANÇA, na pessoa de seu representante Sr. Ronaldo, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
63. 1424/20: De Congratulações à empresa NEW CAR 
ESTACIONAMENTO, na pessoa de seu representante Sr. 
Luiz, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
64. 1425/20: De Congratulações à empresa NIVEL 
INSPEÇÃO VEICULAR, na pessoa de seu representante Sr. 
Yuri, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
65. 1426/20: De Congratulações à empresa NOVA VIDA 
CLÍNICA TERAPEUTICA, na pessoa de seu representante 
Sr. Giovani, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
66. 1427/20: De Congratulações à empresa OFICINA 
MONZA FUNILARIA & PINTURA, na pessoa de seu repre-
sentante Sr. Cleber, pelo excelente serviço prestado junto ao 
consumidor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
67. 1428/20: De Congratulações à empresa OLIGOFLO-
RA, na pessoa de seu representante Sra. Iran pelo excelen-
te serviço prestado junto ao consumidor e que muito agrega 
na sociedade rio pretense;
68. 1429/20: De Congratulações à empresa PELICER 
MÁQUINAS, na pessoa de sua representante Sra. Leticia, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
69. 1430/20: De Congratulações à empresa PEZASA 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, na pessoa de seu represen-
tante Sr. Fabricio, pelo excelente serviço prestado junto ao 
consumidor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
70. 1431/20: De Congratulações à empresa PLAY 
MARCAS, na pessoa de seu representante Sr. Gilmar pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
71. 1432/20: De Congratulações à empresa SUPER-
MERCADO PORECATU, na pessoa de seu gestor Sr. Victor, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
72. 1433/20: De Congratulações à empresa SUPER-
MERCADO PORECATU, na pessoa de seu gestor Sr. Alex, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
73. 1434/20: De Congratulações à empresa SUPER-
MERCADO PORECATU, na pessoa de seu gestor Sr. Ciri-
neu, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
74. 1435/20: De Congratulações à empresa SUPER-
MERCADO PORECATU, na pessoa de sua gestora Sra. 
Rosangela, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
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75. 1436/20: De Congratulações à empresa SUPER-
MERCADO PORECATU, na pessoa de seu gestor Sr. Jonas, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
76. 1437/20: De Congratulações à empresa SUPER-
MERCADO PORECATU, na pessoa de seu gestor Sr. Rodri-
go, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
77. 1438/20: De Congratulações à empresa PREPARA 
CURSOS, na pessoa de seu representante Sr. Andrei, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
78. 1439/20: De Congratulações à empresa RADIONET 
TELECOM, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
79. 1440/20: De Congratulações à empresa RAL CON-
TABILIDADE, na pessoa de seu representante Sr. Ronaldo, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
80. 1441/20: De Congratulações à empresa REFEREN-
CE FUNILARIA E PINTURA, na pessoa de seu representan-
te Sr. Guilherme, pelo excelente serviço prestado junto ao 
consumidor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
81. 1442/20: De Congratulações à empresa REI DAS 
ESFIRRAS, na pessoa de seu representante Sr. Marcelo, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
82. 1443/20: De Congratulações à empresa REI DAS 
TELAS, na pessoa de seu representante Sr. Teodoro pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
83. 1444/20: De Congratulações à empresa RET PLAN 
RETIFICA DE MOTORES, na pessoa de seu representante 
Sr. Rubens, pelo excelente serviço prestado junto ao consu-
midor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
84. 1445/20: De Congratulações à empresa RIOCONTT 
CONTABILIDADE, na pessoa de seu representante Sr. José 
Afonso, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor 
e que muito agrega na sociedade rio pretense;
85. 1446/20: De Congratulações à empresa ROSSINI 
CONTABILIDADE, na pessoa de seu representante Sr. Car-
los, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e 
que muito agrega na sociedade rio pretense;
86. 1447/20: De Congratulações à empresa MERCA-
DO SÃO SEBASTIÃO, na pessoa de seu representante Sr. 
Valmir, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor 
e que muito agrega na sociedade rio pretense;
87. 1448/20: De Congratulações à empresa SEGURA 
SAÚDE, na pessoa de seu representante Dr. Pedro Lucio, 
pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor e que 
muito agrega na sociedade rio pretense;
88. 1449/20: De Congratulações à empresa SET PAR, 
na pessoa de seu representante Sr. Sergio, pelo excelente 
serviço prestado junto ao consumidor e que muito agrega na 
sociedade rio pretense;
89. 1450/20: De Congratulações à empresa SEU BAR, 
na pessoa de seu representante Sr. Matheus, pelo excelente 
serviço prestado junto ao consumidor e que muito agrega na 
sociedade rio pretense;
90. 1451/20: De Congratulações à empresa SHOPPING 
NOTA 10, na pessoa de sua gestora Sra. Susi, pelo excelen-
te serviço prestado junto ao consumidor e que muito agrega 
na sociedade rio pretense;
91. 1452/20: De Congratulações à empresa SHOPPING 
NOTA 10, na pessoa de seu gestor Sr. Marcos, pelo excelen-
te serviço prestado junto ao consumidor e que muito agrega 
na sociedade rio pretense;
92. 1453/20: De Congratulações à empresa SHOPPING 
NOTA 10, na pessoa de sua gestora Sra. Patricia, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
93. 1454/20: De Congratulações à empresa SHOPPING 
NOTA 10, na pessoa de seu representante Sr. Matheus, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
94. 1455/20: De Congratulações à empresa SHOPPING 
NOTA 10, na pessoa de sua gestora Sra. Leila, pelo excelen-
te serviço prestado junto ao consumidor e que muito agrega 
na sociedade rio pretense;
95. 1456/20: De Congratulações à empresa SHOPPING 
NOTA 10, na pessoa de sua gestora Sra. Silvana, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
96. 1457/20: De Congratulações à empresa SÓ CON-
DOMÍNIO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, na pessoa de seu 
representante Sr. Ivan, pelo excelente serviço prestado junto 
ao consumidor e que muito agrega na sociedade rio preten-
se;
97. 1458/20: De Congratulações à empresa SÓ GES-
SO, na pessoa de seu representante Sr. Neto, pelo excelen-
te serviço prestado junto ao consumidor e que muito agrega 
na sociedade rio pretense;
98. 1459/20: De Congratulações à empresa STEFANINI 
CONTABILIDADE, na pessoa de seu representante Sr. Luis 
Fernando, pelo excelente serviço prestado junto ao consumi-
dor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
99. 1460/20: De Congratulações à empresa SUPER-
MERCADO AMÉRICA, na pessoa de seu representante Sr. 
Marcos, pelo excelente serviço prestado junto ao consumi-
dor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
100. 1461/20: De Congratulações à empresa SUPER-
MERCADO TRIDICO, na pessoa de seu representante Sr. 
Manoel, pelo excelente serviço prestado junto ao consumi-
dor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
101. 1462/20: De Congratulações à empresa TINTAS 
ROMA, na pessoa de seu representante Sr. Renato, pelo 
excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
102. 1463/20: De Congratulações à empresa TIRIRICA 
INSPEÇÃO VEICULAR, na pessoa de seu representante Sr. 
Carlos, pelo excelente serviço prestado junto ao consumidor 
e que muito agrega na sociedade rio pretense;
103. 1464/20: De Congratulações à empresa TRANS-
CELL GERENCIAMENTO DE RISCO, na pessoa de seu 
representante Sr. Guilherme, pelo excelente serviço presta-
do junto ao consumidor e que muito agrega na sociedade rio 
pretense;
104. 1465/20: De Congratulações à empresa VISÃO 
PLANEJA ASSESSORIA CONTÁBIL, na pessoa de seu 
representante Sra. Wanderly, pelo excelente serviço presta-
do junto ao consumidor e que muito agrega na sociedade rio 
pretense;
105. 1466/20: De Congratulações à empresa WR SE-
GUROS, na pessoa de seu representante Sr. Willian, pelo 

excelente serviço prestado junto ao consumidor e que muito 
agrega na sociedade rio pretense;
106. 1467/20: De Congratulações à empresa DOUGLAS 
FERNANDES HAIR, na pessoa de seu representante Sr. 
Douglas, pelo excelente serviço prestado junto ao consumi-
dor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
107. 1468/20: De Congratulações à empresa LILIKA PRE-
SENTES, pelo excelente serviço prestado junto ao consumi-
dor e que muito agrega na sociedade rio pretense;
Ver. Renato Pupo
108. 1361/20: de congratulações com a classe dos In-
vestigadores de Polícia, comemorado anualmente em 23 de 
dezembro;
109. 1362/20: de congratulações com a classe dos Dele-
gados de Polícia, cuja data é comemorada anualmente em 3 
de dezembro.
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Prefeitura do Município de Tanabi.
 
Pregão Presencial n° 33/2020. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura e parcelada de hidrômetro para o 
sistema de abastecimento Público de água de Tanabi, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, (entrega de envelopes, abertu-
ra e sessão): 14/12/2020, as 09h15min. O edital completo 
poderá ser adquirido, na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS 
ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.
gov.br. Tanabi, 27 de novembro de 2020 . Fernando Cardoso 
Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1054663-07.2017.8.26.0576 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) 
CJM Empreendimentos E Urbanismo LTDA, CNPJ 18.817.625/0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de A. C. Lopes Elétrica - Me, alegando em síntese: A autora ajuizou ação para recebimento de R$ 
13.643,22 (out/17) decorrente da devolução dos cheques nºs 850027, 850030, 850031, 850032 e 850035, do Banco 001, 
agência 0111, conta 35.399-X. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, 
para, no prazo de 03 (três) dias, pagar(em) a dívida no valor de R$ R$ 13.643,22, que deverá ser atualizada até a data do efetivo 
pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 
do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários 
de advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os 
atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 
916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Prazo Para 
Embargos: 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação do presente edital. Não sendo apresentado embargos, 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 16 de novembro de 2020 K-27e28/11

Processo 1004333-98.2020.8.26.0576 - Inventário - Inventário e Partilha - Diego da Silva Shyba - Cleber Roberto da Silva Shyba -  
Francielle Rodrigues de Oliveira - - Kiara Shyba - Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1004333-98.2020.8.26.0576 O 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ronaldo 
Guaranha Merighi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Kiara Shevany Casimiro Shyba, que por este Juízo tramita uma ação de 
Inventário movida por Diego da Silva Shyba e outros, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir 
erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no 
título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o 
processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que será nomeado curador 
especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. K -27e28/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024371-44.2014.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO DE MORAES SABBAG, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) DAVI FERNANDO DA SILVA, Brasileiro, RG 40.249.581-0, CPF 318.199.498-77, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, visando a cobrança 
de R$ 5.045,05 (ago/14) decorrente do instrumento de acordo - termo de renegociação de dívida nº 3581/2010 firmado em 
10.09.10. 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 15 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 18 de novembro de 2020 K -27e28/11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores do Norte do Estado de São 
Paulo nas Indústrias do Vestuário - SINDINORTE, de acordo 
com o seu Estatuto Social, convoca todos os representantes 
integrantes da categoria “trabalhadores nas Indústrias do 
Vestuário”, para comparecerem  à Assembleia Geral Ordiná-
ria, a ser realizada no próximo dia 04 de dezembro de 2020, 
às 17:00 horas, em primeira convocação, em sua sede, sito 
à Rua Antonio de Godoi, 3285 - centro - São José do Rio 
Preto, onde deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia:

a)  Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quo-
rum” necessário, realizar-se-á segunda convocação no 
mesmo dia, às 18:00 horas.

São José do Rio Preto, 28 de novembro de 2020.

ELIMAR DAMIN CAVALETTO
                 Presidente

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2.020, empreitada 
do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva 
realizar “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 
CONSERVAÇÃO E ASSEIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTINADOS A ATENDER 
AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS 
AO CINDESP”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 11 de Dezembro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 09:00 horas, e sua abertura se dará as 09:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 27 de Novembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2.020, empreitada 
do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva 
realizar “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 
CONSERVAÇÃO E ASSEIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTINADOS A ATENDER 
AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS 
AO CINDESP”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 11 de Dezembro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 09:00 horas, e sua abertura se dará as 09:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 27 de Novembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 

“COMUNICADO DE APLICAÇÃO AÉREA DE AGROQUÍMICO 
Potirendaba - SP, 09/01/2020, 
A COFCO INTL S/A, com sede na Estrada Municipal Ibirá à Potirendaba, km 6,7 – Zona Rural, Potirendaba- SP -Brasil – CEP: 15.105-
000, CNPJ 06.315.338/0150-60, I.E. 556.013.690.112, vem respeitosamente em cumprimento artigo 5º do ATO nº 1, de 2 de outubro 
de 2012, comunicar que realizará a aplicação de TIAMETOXAM na cana-de-açúcar com finalidade de combater a praga cigarrinha 
das seguintes propriedades e fundos agrícolas 60034 - FAZENDA SAO DOMINGOS- IBIRA - SP;60069 - FAZENDA RECANTO BORA- 
NOVA ALIANCA - SP;63016 - SITIO SAO PEDRO- BADY BASSIT - SP;63100 - FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA- BADY BASSIT - 
SP;63124 - SITIO SAO PAULO- POTIRENDABA - SP;63139 - SITIO SANTA LUZIA II- POTIRENDABA - SP;63163 - SITIO IGREJINHA DE 
SÃO JOSÉ- POTIRENDABA - SP;63306 - SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA- BADY BASSIT - SP;63313 - FAZENDA SANTA INES- 
POTIRENDABA - SP;63327 - SITIO SAO JOAQUIM- BADY BASSIT - SP;63343 - FAZENDA MARITAN- BADY BASSIT - SP;63398 - SITIO 
SANTO ANTONIO- POTIRENDABA - SP;63399 - SITIO SANTA LUZIA- NOVA ALIANCA - SP;63622 - SITIO TREIS IRMAOS- 
POTIRENDABA - SP;63750 - SITIO MARIA LAZARA- BADY BASSIT - SP;63764 - SITIO SANTA LUZIA- POTIRENDABA - SP;63786 - SITIO 
DOIS CAÇULAS (CHÁCARA SÃO JOSÉ)- POTIRENDABA - SP;63888 - SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA- POTIRENDABA - SP;64011 
- FAZENDA FLORESTA- POTIRENDABA - SP;64018 - FAZENDA SANTA CELIA/FIGUEIRA- MIRASSOL - SP;64022 - SÍTIO SÃO PEDRO- 
BADY BASSIT - SP;64188 - SITIO BOA VISTA- MENDONCA - SP;64217 - FAZENDA CACHOEIRA- IBIRA - SP;64270 - SITIO NOSSA 
SENHORA APARECIDA- NOVA ALIANCA - SP;64481 - SITIO SAO JOSE- CEDRAL - SP;64482 - SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA- 
BADY BASSIT - SP;64484 - SITIO SANTA LUZIA- NOVA ALIANCA - SP;64496 - SITIO SANCHES- POTIRENDABA - SP;64755 - SITIO 
NOSSA SENHORA APARECIDA- NOVA ALIANCA - SP;65079 - FAZENDA  SANTA IZABEL- IBIRA - SP;65080 - FAZENDA SANTA IZABEL 
- IBIRA - SP;65082 - FAZENDA SANTA  IZABEL- IBIRA - SP.  A aplicação será realizada entre os dias 30/11/2020 a 05/12/2020, 
conforme artigo 5º do ATO nº 1, de 2 de outubro de 2012, e desta forma ficam os confrontantes das propriedades acima 
mencionadas cientes, demais instituições e pessoas a quem o presente possa interessar. 
Sendo o que cumpria para o momento, subscrevemos. 
COFCO INTL S/A Unidade Potirendaba. 
 

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. EDSON BERNARDO DO NASCIMENTO, sendo 
ELE fi lho de MANOEL BERNARDO DO NASCIMENTO e de 
MARIA DO CARMO NASCIMENTO e GREUCIMAR GRE-
GÓRIO DE ARAÚJO, sendo ELE residente e domiciliado 
no 2º subdistrito desta cidade, fi lho de JOSÉ GREGÓRIO 
ALVES e de MARIA ANGELICA TORQUATO DE ARAÚJO;

2. MATHEUS ZANÃO DE CARVALHO e ISABELA 
CRISTINA DA SILVA NICOLAU BATISTA, sendo ELE fi lho 
de JOSÉ CARLOS DE CARVALHO JUNIOR e de VANDER-
LICE SIMONE ZANÃO DE CARVALHO e ELA residente e 
domiciliada no 2º subdistrito desta cidade, fi lha de PAULO 
SÉRGIO NICOLAU BATISTA e de SANDRA DA SILVA BA-
TISTA;

3. IGOR FRANCISCO DE OLIVEIRA MARQUES e 
DANIELE DE FREITAS ROQUE, sendo ELE fi lho de FRAN-
CISCO APARECIDO MARQUES e de GISLAINE BARBOSA 
DE OLIVEIRA e ELA fi lha de DÉCIO RQQUE e de MÁRCIA 
DE FREITAS ROQUE; brasileiros, residentes neste 3º sub-
distrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
27/11/2020.
 


