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Pauléra, Pedro Rober-
to e Jean Charles 
despontam como 
nomes para presidên-
cia da Câmara 

Divulgação

Fotos: Divulgação
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Posse do prefeito, 
do vice e dos 

vereadores será 
presencial

Estradas registram uma morte e 
multas por falta de cinto disparam

NATAL NA REGIÃO

Alan RONES

Divulgação

BR teve um acidente fatal

O balanço da “Operação de 
Natal” da Polícia Rodoviária 
Estadual aponta um aumento 
de 68% no número de multas 
de trânsito por falta de cinto 
de segurança em cinco dias 
de fiscalização. A estatística 
compreende malha viária de 
2.252 quilômetros de rodovias 
na região de Rio Preto. Já na 
BR 153, no trecho que corta  
Rio Preto, balanço final mostra 
uma morte e 39 acidentes, e 
a maior parte, com 28 casos, 
é de ultrapassagens em local 
proibido.                     Pág.A4

INTERDITADO 
Árvore cai na BR 153 
no domigno e interdi-
ta a pista em ambos 
sentidos, gerando 
congestionamento 
de 10 quilômetros e 
muita demora no tre-
cho próximo a dívisa 
com Minas Gerais.        
Pág.A4

Três nomes ganham força 
para presidência da Câmara

Pauléra disse que está se 
reunindo ainda para decidir so-
bre sua candidatura. “Estou me 
reunindo com o pessoal, conver-
sando pra ver o que vai aconte-
cer”, explica o atual presidente.
Já Pedro Roberto disse es-

tar animado com a possibi-
lidade. “Estou conversando 
com todos os vereadores”.
O terceiro nome, o vereador Jean 
Charles, mais cauteloso, nega e  
disse que ainda está avaliando 
a hipótese.                 Pág.A3

OPERAÇÃO NATAL 2020 - 5 dias
COMPARAÇÃO NATAL 2019 (7dias de operação)

2019 2020
Acidentes com vítima 21 9
Acidentes sem vítima 33 19
Vítimas leves 19 10
Vítimas graves 7 2
Vítimas fatais 1 2

2019 2020
Total autos de infração 897 1031
Infração não uso cinto de segurança 370 623
Infração ultrapassagem em local proibido 54 57
Flagrantes alcoolemia 1 1

Prefeitura de 
Olímpia vai 

recorrer contra 
lockdown

O juiz Luciano de Oliveira Silva 
concedeu uma liminar nesta se-
gunda-feira (28), solicitada pelo 
Ministério Público, obrigando a 
Prefeitura de Olímpia a decretar 
lockdown no município durante 
os dias 1,2 e 3 de janeiro. Por 
nota, a Prefeitura informou que 
já foi notificada e que já está pre-
parando a defesa para recorrer 
da decisão.                   Pág.A3

Geração de 
empregos é 

maior do ano 
em novembro

O Ministério da Eco-
nomia divulgou os da-
dos do Caged do mês de 
novembro. São José do 
Rio Preto registrou o seu 
melhor desempenho no 
ano e teve um saldo de 
1.903 vagas criadas, com 
5.855 admissões e 3.952 
desligamentos. O número 
representa um aumento 
de 52,7% em relação ao 
mês de outubro.  Pág.A2

Alunos criam 
APP que reúne 

doações e 
entidades

Quatro alunos do 3º 
ano do Ensino Técnico 
de Informática da ETEC 
Philadelpho Gouvêa Netto 
desenvolveram um aplica-
tivo e website (Donation.
do) com objetivo de dis-
ponibilizar plataformas di-
gitais para conectar doa-
dores e entidades sociais 
que estão precisando de 
ajuda para se manter e 
continuar fazendo seus 
trabalhos.          Pág.A2

Câmara 
devolve

 R$ 2,5 mi 
à Prefeitura

Mirassol automatiza motores 
do sistema de tratamento 
e abastecimento de água

Pág. A2

Vigilância tem 16 denúncias e autua 
três por desrespeito ao lockdown

FUTEBOL
Mirassol vai enfren-
tar o time do Apa-

recidense de Goiás 
nas quartas de final 
da série D do Cam-
peonato Brasileiro. 

Pág.A5

Pág. A5

Pág. A3



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 

Mendonça, 
Mirassol, Mirassolândia, 

Monte Aprazível, Nova Gra-
nada, Olímpia, Potirendaba, 

Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
29 de dezembro de 2020 COTIDIANOA-2A-2

Comércio é destaque e novembro tem 
maior geração de empregos do ano

O Ministério da Eco-
nomia divulgou os dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged) do mês de 
novembro. São José do 
Rio Preto registrou o seu 
melhor desempenho no 
ano e teve um saldo de 
1.903 vagas criadas, com 
5.855 admissões e 3.952 
desligamentos. O número 
representa um aumento 
de 52,7% em relação ao 
mês de outubro.

O comércio foi o setor 
que mais gerou empregos 
durante o mês. Foram 
2.252 contratações e 
1.308 demissões, com 
um saldo de 944 vagas, 
mais do que o dobro do 
mês de outubro. “Esse au-
mento já era esperado por 
conta das vendas de fim 
de ano e só reforça o fato 
de que o comércio, junto 
com o setor de serviços, 
segue sendo a principal 

força econômica da cida-
de. A expectativa é de que 
muitos desses empregos 
sejam mantidos após as 
festividades”, afirmou o 
economista José Mauro 
da Silva.

Além do comércio, o 
setor de serviços (684), 
indústria (196) e constru-
ção (81) tiveram o saldo 
positivo. A agropecuária 
foi a única que perdeu 
vagas, com 11 admitidos 
e 13 desligamentos. No 
acumulado do ano, Rio 
Preto segue com o saldo 
negativo, com 49.254 
contratações e 50.367 
demissões, resultando na 
perda de 1.113 vagas.

“O ideal seria que o mu-
nicípio conseguisse fechar 
o ano pelo menos com o 
saldo zerado. O comércio 
se preparou bem para o fim 
de ano, mas o lockdown 
nestas últimas semanas 
do ano deverá impactar de 
forma negativa na geração 
de empregos, não só em 
dezembro, como no início 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

de 2021”, comentou o 
economista.

Em âmbito nacional, 
o país teve o número de 
contratações com carteira 
assinada superando as 
demissões pelo quinto 
mês consecutivo. Foram 
414.556 vagas criadas, o 
maior índice desde o início 
da pesquisa do Caged em 
1992. Com isso, o saldo 
acumulado ficou positivo 
pela primeira vez no ano e 
chegou a 227.025 postos 
criados ao longo do ano.

RIO PRETO

Mais uma vez 
comércio puxou 
abertura de empregos, 
com saldo positivo 
de 944 vagas em 
novembro

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

SANESSOL TECNOLOGIA
Mirassol automatiza motores de 
sistema de tratamento de água 
A Estação de Tratamento de 

Água, localizada no bairro São 
José, é uma das estruturas mais 
importantes do sistema de água 
e esgoto da cidade de Mirassol. 
É neste local onde acontece o 
processo de tratamento da água 
que abastece 40% da cidade.

Essa água vem da represa 
de captação do rio São José 
dos Dourados por meio de uma 
rede de oito quilômetros num 
desnível de 90 metros. Para 
melhorar ainda mais a distribui-
ção de água, a Sanessol finaliza 
este ano com um importante 
investimento, a implantação 
de automação dos motores no 
Sistema Centro e na Estação de 
Tratamento de Água.

“Realizamos uma atualiza-
ção na partida dos motores da 
ETA e do Sistema Centro, que 
partir de agora terão um controle 
chamado PID (Proporcional, In-
tegral e Derivativo), que controla 
com precisão o nível da água 
garantindo um abastecimento 
mais eficiente na cidade”, ex-
plica Antonio Hercules Neto, 
diretor geral da concessionária.

Esse novo sistema manterá 
todos os indicadores de vazão e 
pressão com a possibilidade de 
aumentar ou diminuir a veloci-
dade do motor pelo Centro de 
Controle Operacional, que será 
montado na própria estação de 

Da REDAÇÃO

Alunos desenvolvem APP que 
reúne doações e entidades sociais

Quatro alunos do 3º ano do 
Ensino Técnico de Informática 
Integrado ao Médio  (Etim) da 
ETEC Philadelpho Gouvêa Netto 
desenvolveram um aplicativo 
e website (Donation.do) com 
objetivo de disponibilizar pla-
taformas digitais para conectar 
doadores e entidades sociais 
que estão precisando de ajuda 
para se manter e continuar 
fazendo seus trabalhos.

O projeto foi o Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) dos 
alunos: Victória Machado, Lu-
cas Fernando, Nicolas Vargas e 
Luan Simão. O App ainda está 
em fase de testes e está previs-
to para ser lançado em janeiro.

O App Donation.do funcio-
nará inicialmente pelo sistema 
operacional Android e poderá 
ser baixado de forma gratuita. 
As instituições sociais já podem 
se cadastrar pelo site e divulgar 
suas campanhas e postos de 
coleta para arrecadação de 
alimentos, produtos de higiene 
e limpeza, roupas, móveis e 
dinheiro.

Segundo o diretor da ETEC 
Marcelo Romano Caceres, 
“Trata-se de um aplicativo 
dinâmico e eficiente para o 
atendimento das reais necessi-
dades das ONGs cadastradas. 
O usuário filtra, por exemplo, a 
instituição mais próxima da sua 
residência e identifica o tipo de 
doação que ela mais precisa. 
Essa ação evidencia questões 
que vão além da prática dos 
conhecimentos técnicos da 
informática e adentra o campo 
das competências socioemo-
cionais com o desenvolvimento 
da empatia e da solidariedade. 
Parabéns a todos os envolvidos 
nesse trabalho.”

Para Bruno Duarte, profes-
sor e orientador dos alunos, o 
App é divulgado para download 
onde as pessoas interessadas 
podem fazer suas doações e o 

site  Donation.do  para as ONGs 
e entidades se cadastrarem as 
suas necessidade de doações 
e aprovar as recebidas.

Desenvolvimento – por 
conta das restrições impostas 
pela Covid-19 e o ensino a 
distância – o desenvolvimento 
foi feito de forma remota com 
cada uma dos alunos “Todos 
tiveram as suas partes espe-
cíficas: elaboração, design, 
desenvolvimento e marketing” 
salientou Duarte que salientou 

que as mentorias foram feitas 
uma vez por semana, remota-
mente por ele com os alunos 
envolvidos no projeto.

Complexidade – o profes-
sor afirmou que foi um projeto 
completo que utilizou padrões 
e tecnologias modernas que 
são utilizadas no mercado de 
trabalho atual. “O mais incrível 
foi à intenção de ajudar as 
instituições a captarem mais 
recursos, através das doações” 
destacou o professor.

Sérgio SAMPAIO

Sanessol finaliza a implantação de automação dos motores 
no Sistema Centro e na Estação de Tratamento de Água

Alunos do 3º ano do Ensino Técnico de Informática Inte-
grado ao Médio da ETEC Philadelpho Gouvêa Netto

Ricardo BONI
Fotos: Arquivo PESSOAL

EMPREGO
Balcão abre semana ofertando 186 vagas 

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto está oferecendo 186 
vagas de trabalho nesta segun-
da-feira (28). Entre as princi-
pais delas estão: consultor de 
vendas (22), vendedor (18), 
técnico de instalação de TV 
a cabo/ internet (10), auxiliar 
de limpeza (5), instalador de 
ar-condicionado (5), consultor 
de negócios imobiliários (5), 
entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio disponíveis. As prin-
cipais são: administração (4), 
assistente contábil (1), desig-
ner gráfico (1), recepção (1), 
redator (1) e social media (1).

Os interessados podem se 
cadastrar por meio do site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos. Por ele, os trabalhado-
res podem enviar currículos e 
se candidatar às vagas, assim 
como os contratantes podem 
anunciar as oportunidades.

Vinicius LIMA
Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

tratamento possibilitando tam-
bém o monitoramento dos níveis 
de água da represa de captação 
e do Sistema Centro.

“As possíveis falhas dos equi-
pamentos serão visualizadas em 
tempo real e as condições do 
nível de água da represa terão 
um histórico de análise, trazendo 
uma confiabilidade e agilidade 
para os nossos colaboradores”, 

finaliza Hercules.
Mensalmente chegam 137 

milhões de litros de água na 
ETA, que são destinadas aos 
reservatórios responsáveis pelo 
abastecimento dos imóveis do 
município, exemplo do Sistema 
Centro, que distribui aproximada-
mente 60% do total da água aos 
bairros, Centro, Jardim Navarrete 
e Nossa Senhora Aparecida.
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2020

Posse na sexta será 
presencial mas com 
convidados restritos

A posse do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) do seu vice 
Orlando Bolçone (DEM) e dos 
17 vereadores de Rio Preto vai 
acontecer de forma presencial 
na próxima sexta-feira (1º) a 
partir das 10 horas com a par-
ticipação apenas dos eleitos e 
de um convidado para cada.

Cogitou-se da realização da 
solenidade 100% online por 
conta do Plano São Paulo que 
decretou fase Vermelha em 
todo o Estado de São Paulo 
entre os dias 1º a 3 de janeiro.

Segundo parecer jurídico 
da Câmara o Regimento Inter-
no determina que a posse e 
eleição da nova Mesa Diretora 
deve acontecer de forma pre-

sencial.

Convidados – ficou restrito 
a apenas um convidado por 
vereador eleito que será em-
possado no dia.

Sem público – por conta 
das restrições a participação 
da população para acompa-
nhar a posse presencialmente 
ficará vetada.

Transmissão – as pessoas 
que quiserem acompanhar a 
solenidade e posteriormente a 
eleição da nova Mesa Diretora 
poderão fazê-la pela TV Câ-
mara canal 4 da NET ou 28.2 
canal aberto ou pelas redes 
sociais da Câmara Municipal 
no facebook e youtube.

Sérgio SAMPAIO

Só um convidado
A posse do prefeito reeleito Edinho Araújo (MDB), do 

vice-prefeito eleito Orlando Bolçone (DEM, foto) e dos 17 
vereadores terá que ser presencial e não online como suge-
rem autoridades sanitárias para evitar contágio por covid-19. 
O regimento interno da Câmara obriga que seja presencial, 
informou em nota oficial o presidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (PP). Para evitar a propagação do vírus, portanto, 
será liberado apenas um convidado para cada político que for 
tomar posse. Além disso, todos terão que adotar o protocolo 
de segurança. O evento não terá àquela badalação que é de 
praxe entre políticos e seus correligionários: alguns porque 
gostam do político vitorioso, outros porque querem garantir 
cargos. Sempre foi assim e assim será. A posse dos eleitos e 
reeleitos acontece no dia 1º de janeiro, no plenário da Casa.

Areia movediça
Paulo Pauléra (PP) infor-

mou na semana passada 
que anunciaria ontem a sua 
decisão sobre a candidatura 
para disputar a Presidência 
da Câmara. O progressista, 
no entanto, não anunciou e 
nem informou o motivo por 
ter adiado a sua decisão. 
Franco favorito na disputa 
para continuar por mais dois 
anos frente ao comando da 
Casa, será que apareceu 
alguma pedra no caminho 
dele? Como está no seu 
segundo mandato como 
presidente, Pauléra sabe 
que tem de caminhar em 
terra firme para não cair em 
areia movediça. A conferir!

Baixo clero
O deputado Baleia Rossi (MDB) se reuniu ontem com lide-

ranças de partidos de esquerda para tentar ganhar apoio, a fim 
de reforçar a sua candidatura à Presidência da Câmara. O bloco 
quer garantia do emedebista como a “independência da Casa” 
em relação ao governo Jair Bolsonaro (sem partido). Presidente 
da Câmara tem uma força enorme, por exemplo, é o responsável 
pela pauta de votação e também pode liberar pedido de impe-
achment do próprio presidente da República. Bolsonaro quer 
emplacar Arthur Lira (PP-AL) para ser o seu para-raios na Câmara. 
Aliás, Lira está prometendo até o céu para ganhar votos. Alguns 
deputados, no entanto, dizem que é preciso prestar a atenção 
em Fábio Ramalho (MDB-MG), que também entrou na disputa. 
Ramalho é do baixíssimo clero, mas tem bom trânsito junto aos 
pares. Será que ele poderá repetir a vitória do deputado Severino 
Cavalcanti (PP-PB) em 2005, que também era do baixo clero? O 
saudoso parlamentar derrotou Luiz Eduardo Grenhalgh (PT-SP), 
candidato do então todo poderoso presidente Lula.

Dor de cabeça
A decisão do ministro do 

STF Kassio Marques já co-
meçou a dar dor de cabeça 
para o presidente do TSE, 
ministro Luís Barroso. Kas-
sio afrouxou a Lei da Ficha 
Limpa ao reduzir o prazo de 
inelegibilidade e seis pre-
feitos eleitos “fichas sujas” 
querem assumir os cargos 
dia 1º de janeiro. Barroso 
analisou o caso de Sebas-
tião Zanardi (PSC), eleito 
prefeito de Pinhalzinho-SP. 
Com a decisão de Barroso, a 
posse de Zanardi foi barrada 
até uma nova decisão do 
STF. Kassio foi indicado re-
centemente pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Dinâmico
Pedro Roberto Gomes 

(Patriota), que também está 
na disputa pela Presidência 
da Câmara, informou que 
ainda não dá para prever 
se já tem o apoio de sete 
vereadores. “Estamos cons-
truindo, não dá para afirmar, 
o processo é dinâmico”, 
pontuou. Tem razão, tudo 
pode mudar na última hora. 
Como são 17 vereadores, 
para vencer a disputa o 
candidato terá de obter nove 
votos. Indagado se existe a 
possibilidade de Karina Caro-
line (Republicanos) disputar 
como vice na sua chapa, o 
patriota se limitou a dizer 
que “é possível”.

Segurança
O secretário de Gover-

no, Jair Moretti, depois de 
passar alguns dias interna-
do no Hospital Austa para 
receber tratamento contra 
a covid-19, voltou a dar ex-
pediente na Prefeitura. Ele 
contraiu a infecção pela se-
gunda vez. Aliás, a presença 
do morubixaba sempre traz 
segurança ao governo Edinho 
Araújo (MDB). Como o novo 
governo começa em 1° de 
janeiro, a presença dele é 
essencial para continuar com 
as tratativas com o objetivo 
de definir os arremates para 
formar a equipe de primeiro 
escalão. Ontem, não teve 
nomeação.

Economia
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (PP), devol-
veu R$ 2,5 milhões para a 
Prefeitura. O Orçamento da 
Câmara para o exercício de 
2020 é de R$ 26 milhões, 
portanto, as despesas no 
período somaram R$ 23,5 
milhões. Como sobrou aque-
le valor, Pauléra fez a devolu-
ção por meio de um cheque 
simbólico ontem para o pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
na Prefeitura. O dinheiro já 
foi depositado na conta do 
Executivo. O prefeito poderá 
investir o recurso na área 
que julgar mais necessária.  
“É fruto de economia”, diz 
Pauléra.

Sem vetos
O presidente Jair Bolso-

naro sancionou, sem vetos, 
as novas regras para a dis-
tribuição dos recursos do 
Fundeb, a partir do próximo 
ano. O Fundeb é a principal 
fonte de financiamento da 
educação básica, que vai da 
pré-escola ao ensino médio, 
e é composto por 20% da re-
ceita de impostos estaduais 
e municipais e por valores 
transferidos de impostos 
federais. O texto prevê a 
ampliação, a cada ano, da 
participação da União no 
fundo – atualmente em 10% 
do valor arrecadado por esta-
dos e municípios – até atingir 
23% em 2026.

Três nomes ganham 
força para disputar 

presidência da Câmara
A eleição para a presidência 

da Câmara de Rio Preto acon-
tece no próximo dia primeiro 
de janeiro e as articulações 
estão fortes nos bastidores. 
Três nomes aparecem reinando 
e são eles: Paulo Pauléra (PP), 
Pedro Roberto (Patriota) e Jean 
Charles (MDB).

Pauléra disse que está se 
reunindo ainda para decidir 
sobre sua candidatura. “Eu che-
guei de viagem no domingo (27) 
e só agora estou me reunindo 
com o pessoal, conversando pra 
ver o que vai acontecer”, explica 
o atual presidente da Câmara.

Já Pedro Roberto disse estar 
animado com a possibilidade. 
“Estou conversando com todos 
os vereadores, não há definição 
ainda. Posso dizer que estou 
animado e tenho recebido bons 
retornos”.

O terceiro nome, o vereador 
Jean Charles, mais cauteloso, 
disse que ainda está avalian-
do a hipótese. Perguntado se 
descarta a possibilidade de se 
candidatar à presidência da 
mesa, o vereador se limitou a 
responder que “Não”.

Os apoios estão vindo de 
todos os lados. Mesmo sem 
nenhum dos três possíveis 
candidatos confirmarem suas 
candidaturas, alguns colegas 
já estão declarando seus votos 
abertamente, como é o caso do 
vereador Renato Pupo (PSDB). 
“Não sou candidato e estou 
engajado na campanha do 
vereador Pedro Roberto. Pedro 
é um vereador que vai para 
o quinto mandato e conhece 
muito bem o regimento. Nunca 

presidiu a casa, é uma pessoa 
equilibrada, sensata, tem bom 
trânsito com os demais vereado-
res. Enfim, acho que preenche 
todos os requisitos pra presidir 
a casa, pra recuperar a imagem 
do Legislativo e por isso tem o 
meu apoio”, enfatiza o vereador.

Na contramão de Renato 
Pupo, temos o vereador Fábio 
Marcondes (PL), que declara 
seu voto a Paulo Pauléra (PP). 
“Pauléra, além da experiência, 
sabe equilibrar a harmonia entre 
os poderes, o que é fundamental 
pelos tempos em que estamos 
vivendo”, conclui Marcondes.

Bruno Moura (PSDB), verea-
dor eleito para primeiro manda-
to, foi mais ponderado na sua 
fala e afirmou que somente um 
possível candidato à presidência 
da Câmara o procurou. “Eu não 
sou candidato, até porque não 
tenho uma experiência ainda no 
legislativo. Sobre o apoio, até o 
momento ouvi um candidato só. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

NOVO MANDATO

Juiz determina lockdown no Ano Novo 
mas prefeitura diz que vai recorrer

O juiz Luciano de Oliveira 
Silva concedeu uma liminar 
nesta segunda-feira (28), 
solicitada pelo Ministério 
Público, obrigando a Pre-
feitura de Olímpia a decre-
tar lockdown no município 
durante os dias 1,2 e 3 de 
janeiro de 2021. Por nota, 
a Prefeitura informou que 
já foi notificada pela Justiça 
e que já está preparando 
a defesa para recorrer da 
decisão.

Na última terça-feira 
(22), o governador João 
Doria confirmou novas res-
trições para frear o avanço 
da pandemia da Covid-19 
durante as festividades de 

Natal e Ano Novo. Com isso, 
todo o Estado de São Paulo 
entrou na fase vermelha 
entre os dias 25 e 27 de 

o juiz, o prefeito Fernando 
Cunha teria adotado “par-
cialmente” as medidas exi-
gidas pelo Plano São Paulo, 
permitindo o funcionamento 
de parques aquáticos e te-
máticos na cidade. O juiz es-
timulou uma multa diária de 
R$ 50 mil caso o município 
não entre na fase vermelha 
durante o Ano Novo.

Essa não é a primeira vez 
que o município entra em 
contradição com a classifi-
cação no Plano São Paulo. 
No início do mês de outubro, 
Olímpia foi rebaixada da fase 
amarela para a fase laranja. 
No entanto, a Prefeitura dis-
cordou da reclassificação e 
manteve em vigor as regula-
mentações da fase amarela.

Vinicius LIMA

dezembro e entrará nova-
mente entre os dias 1 e 3 
de janeiro.

No entanto, segundo 

Divulgação

OLIMPIA

ELEIÇÃO

Prefeitura de Olímpia diz que vai recorrer da decisão de 
juiz que determinou manter lockdown no Ano Novo

Espero, até o dia da votação, 
ouvir os demais e ver qual faz 
sentido votar, lembrando que 
votarei no que for melhor para 
o povo”.

Outro novato, vereador Rob-
son Ricci (Republicanos), tam-
bém ainda não definiu o seu 
voto. “Estou avaliando junto com 
a executiva do Republicanos e 
por enquanto não tenho uma 
posição”.

Na mesma linha, segue 
a vereadora Karina Caroline 
(Republicanos) que disse ainda 
não ter decidido seu voto. “Não 
sou candidata e estou avaliando 
a quem darei o meu voto, que 
vocês só saberão no dia da elei-
ção”, frisa.

Cláudia de Giuli (MDB) tam-
bém reforça que aguarda a 
definição dos candidatos. “No 
momento ainda não decidi meu 
voto entre aqueles que já apre-
sentaram seus nomes, pois, na 
eleição do Legislativo é comum 

a definição dos candidatos nos 
momentos finais da disputa”, 
conclui a vereadora.

Os candidatos a vice-presi-
dentes também estão surgindo 
e o vereador Anderson Branco 
(PL) reafirmou que quer assu-
mir este posto. “Eu acredito 
que o Pauléra será candidato 
à presidência, já que ele está 
estudando essa possibilidade. 
Se o cenário for este, eu sou 
candidato à vice, indicado pelo 
meu partido, PL, já que temos 
dois votos, o meu e o do Fábio”.

Os vereadores Celso Peixão 
(MDB), Jorge Menezes (PSD), 
Odélio Chaves (PP), João Paulo 
Rillo (Psol) e Francisco Júnior 
(DEM) não responderam e não 
atenderam às ligações do DHoje.

Já o vereador eleito, Cabo Jú-
lio Donizete (PSD), encontra-se 
internado no Hospital de Base 
para tratamento da COVID-19, 
por isso, impossibilitado ainda 
de falar sobre questões políticas.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Só um convidado

Câmara devolve 
R$ 2,5 mi à Prefeitura 

O presidente da Câmara 
de Rio Preto Paulo Pauléra 
(Progressistas) com o encer-
ramento do exercício financeiro 
de 2020 do Poder Legislativo 
devolveu nesta segunda-fei-
ra (28) aos cofres da Pre-
feitura a importância de R$ 

2.500.491,12.
A entrega do cheque sim-

bólico foi feita por Pauléra ao 
prefeito Edinho Araújo e ao 
secretário de Governo, Jair 
Moretti. Os valores serão depo-
sitados na conta do Executivo, 
que poderá utilizar os recursos 
nos setores que julgar mais 
carentes.

Da REPORTAGEM

Ato de entrega aconteceu no gabinete do Prefeito Edinho
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TRÃNSITO

A queda de uma árvore 
causou lentidão no tráfego de 
veículos no sentido José Boni-
fácio-Rio Preto, no km 87 da 
BR-153. O acidente ocorreu 
às 15h50, no último domingo 
(27).

Segundo informações da 
Polícia Federal Rodoviária, os 
bombeiros interditaram o trân-
sito para a retirada da árvore. 
A rodovia ficou congestionada 
por 10 km nos dois sentidos 
por 1h10. Após a remoção da 
árvore, o trânsito voltou a fluir, 
porém com lentidão no sentido 
norte.

Árvore cai e 
congestiona 
10km da BR

Sue PETEK 

Divulgação

RODOVIAS ESTADUAIS

Multas por falta de cinto de segurança 
aumentam 68% na região neste Natal
O balanço da “Operação 

de Natal” da Polícia Rodoviária 
Estadual aponta um aumento 
de 68% no número de multas 
de trânsito por falta de cinto 
de segurança de condutores 
e passageiros em cinco dias 
de fiscalização. A estatística 
compreende malha viária de 
2.252 quilômetros de rodo-
vias na região de Rio Preto.

Segundo levantamento 
da PRE, neste ano, o total 
de infrações registradas é de 
1.031. Deste total, 623 são 
infrações por falta de uso de 
cinto de segurança, contra 
370 aplicadas no ano pas-
sado perfazendo aumento de 
68,3%.

No decorrer da Operação 
de Natal 57 condutores foram 
multados por ultrapassagens 
em local proibido (veja grá-

fico com números). A polícia 
flagrou apenas um caso de 
embriaguez ao volante.

Com relação aos acidentes 
na rodovia, a polícia militar 
registrou 28 casos, sendo 
nove com vítima e 19 sem 
vítimas. Em 2019, o número 
de ultrapassagens em local 
proibido foi 54 motoristas e 
também houve apenas um 
caso de embriaguez ao volan-
te. A quantidade de acidentes 
com vítimas foi 21 e 33 sem 
vítimas.

A Operação de Natal da Po-
lícia Militar Rodoviária iniciou 
no dia 23 às 0h e terminou no 
dia 27 de dezembro 23h59. A 
estatística abrange 94 municí-
pios que abrangem a 3º Cia de 
Policiamento Rodoviário que, 
além de Rio Preto, incluem as 
Bases da Polícia Rodoviária 
de Catanduva, Votuporanga, 
Fernandópolis, Jales e Sud 
Mennuci.

Sue PETEK 
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE 

Balanço da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) registoru uma 
morte na BR 153 em cinco 
acidentes durante o feriado 
prolongado, dia dia 24 a 27 
de dezembro.

Além disso, doze pessoas 
ficaram feridas e foram  39 
autuações na área da rodovia 
que corta a região de Rio Preto 
no trecho paulista da BR.

Das multas, o destaque 
fica para as ultrapassagens em 
local proibido, que somaram 
28 casos.

além disso, forma autua-
dos oito motoristas sem Cinto 
de Seguranç, um passageiro 
também sem cinto e dosi pais 
que estavam com crianças 
sem caderinha obrigatória.

BR 153 tem 
uma morte 
no feriado 
prolongado
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NA ZONA NORTE

Casal é assaltado em ponto 
de ônibus em avenida

Mediante ameaça com 
faca, ladrão aborda casal em 
ponto de ônibus e anuncia 
assalto. O roubo foi realizado 
no domingo (27), às 6h, na 
Avenida Danilo Galeazzi, na 
Zona Norte.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a co-
zinheira de 38 anos e o ar-
rumador de 25 estavam em 
um ponto de ônibus, próximo 
a um supermercado, quando 
um automóvel, modelo Polo 
estacionou, um homem des-
ceu do veículo e anunciou o 
roubo. Com a faca no pescoço 
a vítima teve os pertences 

pessoais levados como celular 
e a carteira com documen-
tos pessoais e cartões. A 
cozinheira entregou R$ 500 
e documentos ao bandido. 
Depois de praticar o assalto, 
o homem entrou no carro e 
fugiu. As vítimas não apresen-
tam ferimentos.

As vítimas informaram que 
o homem que praticou o assal-
to aparentava ter 20 anos e o 
tipo físico dele era magro alto 
e branco. O bandido utilizava 
bermuda, camiseta polo azul 
e tênis. O casal não soube 
informar as características do 
motorista do automóvel, que 
ficou no interior do veículo 
durante o roubo.

Sue PETEK 

SEM RESPEITO

Idoso apanha do filho 
e é expulso de casa

Um idoso de 67 anos foi 
agredido com socos, ponta-
pés e empurrões pelo filho de 
35 anos. O caso ocorreu no 
sábado (26), no bairro São 
Deocleciano.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o idoso relatou que devido às 
agressões permaneceu hospi-
talizado na Upa Tangará, sob 
cuidados médicos e recebeu 
alta na manhã de domingo, 
(27).

A vítima chegou a sua resi-
dência e foi recebido pelo filho 
com ameaças e empurrões. 
Além de ser expulso pelo pró-
prio filho, o mesmo pegou os 
óculos do pai, quebrou e jogou 
em um bueiro.

Após ser ameaçado, o ido-
so saiu de casa e procurou o 
plantão policial para registrar a 
queixa. Na delegacia ele disse 
que teme pela própria vida, 
pois as agressões são diárias.

O idoso foi orientado a pro-
curar a Delegacia de Defesa 
da Mulher e do Idoso para as 
providências cabíveis.

Sue PETEK 

7H30 DA MANHÃ

VIOLÊNCIA

Vítima é agredida a pauladas e 
tem celular roubado no Centro

Após levar pauladas de ban-
dido, vendedora de 58 anos 
entrega o seu aparelho celular. 
O assalto ocorreu enquanto ela 
estava no ponto de ônibus na 
Rua 15 de Novembro esquina 
com a rua Siqueira Campos, 
no domingo (27), por volta de 
7h30.

Quando os policiais militares 
chegaram no local da ocor-
rência, encontraram a vítima 
apavorada dizendo que estava 
no ponto de ônibus quando um 
homem pardo, trajando camise-
ta azul, calça jeans e chinelo se 
aproximou pedindo dinheiro. Ela 
respondeu que não tinha dinhei-
ro e o homem saiu caminhando. 

Na mesma hora, o telefone da 
vítima começou a tocar e, ao 
atender a ligação, visualizou o 
homem agachando e pegando 
um pedaço de pau e vindo em 
sua direção. O homem acertou 
algumas pauladas em seu corpo 
e em sua bolsa, momento em 
que o ladrão arrancou-lhe o 
aparelho celular de sua mão e 
saiu correndo sentido calçadão 
rodoviária.

No momento do assalto ha-
via outra pessoa no local, que 
a ajudou. Era um senhor que 
passeava com seu cachorro.  
Os policiais colocaram a mulher 
na viatura e desceram sentido 
calçadão, não encontrando o 
bandido. Os policiais se diri-

giram até a praça Cívica, nas 
proximidades do viaduto João 
Mesquita, local conhecido nos 
meios policiais como ponto de 
trafico de drogas e ponde de 
comercialização de produtos 
furtados e ou roubados.

Ao aproximarem-se do local 
a vítima imediatamente apontou 
um homem que estava debaixo 

Sue PETEK 

Homem é preso após esfaquear ex-amásia
Policiais militares estavam 

em patrulhamento quando 
abordaram, na esquina das 
ruas Pedro Barbosa e Hilda 
Sumariva Dalul, um homem 
que conduzia um veículo mo-
delo Voyagem. Ele era suspeito 
de lesionar a ex-amásia com 
golpes de faca e utilizar o 
automóvel para fugir do local 
após o crime. O caso ocorreu 
no sábado (26), às 20h40, 
na Rua Brasil Caetano dos 
Santos, João Paulo II.

Ele saiu rapidamente do 
veículo e empreendeu fuga a 
pé. Após conseguir abordá-lo 
os policiais imobilizaram o 
homem e colocaram algemas 
e retornaram a viatura policial 
solicitando apoio. 

Indagado sobre os fatos, 
o acusado declarou que agiu 
em legítima defesa, tomando 

a faca de sua ex-amásia, con-
tra-atacando-a e desferindo 
golpes pelas costas e fugindo 
em seguida.

Os policiais relatam que 
nada de ilícito foi encontrado 
com o acusado assim como 
no local em que a vítima so-
freu agressões. O agressor foi 
encaminhado a UPA Tangará 
passando por atendimentos 
médicos devido a escoriações, 
quando tentou fuga.

Posteriormente foi conduzi-
do ao plantão policial e decla-
rou que não diria nada sobre 
o fato ocorrido, nem assinaria 
documento. Foi feita pesquisa 
do veículo, mas o mesmo 
não apresentava pendências 
criminais.

A vítima foi socorrida pelo 
SAMU e levada ao hospital. 
A autoridade policial foi até a 
Santa Casa juntamente com 

agente policial, em contato 
com a vítima informou ter sido 
surpreendida pelo ex-amásio 
que adentrou em sua residên-
cia e desferiu dois golpes de 
faca e fugiu. Ela relatou que 
está ameaçada de morte por 
ele há algum tempo. Os po-
liciais foram informados pelo 

Sue PETEK Arquivo DHOJE 

do viaduto dizendo ser o autor 
do crime. Os policiais abordaram 
um homem de 43 anos, porém 
nada de ilícito foi localizado. O 
homem negou a autoria do rou-
bo e relatou estar em liberdade 
com o benefício de “saidinha de 
Natal”, no dia 22, do regime se-
miaberto. o homem foi liberado 
por falta de provas.

Arquivo DHOJE 

médico que a mulher não corre 
risco de morte e sofreu duas 
perfurações, uma próxima ao 
pescoço e cervical e outra na 
altura do pulmão. A vítima 
permanece internada.

Acusado foi preso e indicia-
do pelos artigos 121 e 14 do 
Código Penal.
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Intimidade a dois

“Não tenho medo nem vergonha de expor seus desejos e 
fantasias sexuais com seu parceiro. Você pode descobrir um 
novo mundo e tornar sua vida sexual melhor!”,

Se a fantasia não existir, nossa alma não existirá. Como 
qualquer outro tipo de fantasia, a fantasia sexual é inerente 
aos humanos. A fantasia é entendida como um mecanismo que 
pode minimizar e iluminar o que eu quero, mas nem me permito 
pensar, então ela entra no meu subconsciente e se manifesta 
como fantasia.

Infelizmente, como muitas outras questões relacionadas ao 
sexo humano, muitas pessoas ainda consideram as fantasias 
sexuais um tabu. Essas são questões muito particulares e, na 
maioria das vezes, não podemos divulgá-las aos nossos par-
ceiros.

Achamos que os homens têm mais fantasias sexuais do que 
as mulheres, mas na verdade sua fala é mais natural do que 
eles. Suas fantasias podem ser histórias mais comoventes e 
complicadas.

Em termos de sexo, nossa imaginação pode deixar nossas 
bochechas vermelhas, certo? No entanto, isso não é prejudicial. 
Como eu disse antes, todo mundo fantasia sobre suas condições 
sexuais que não foram postas em prática, mesmo que ele as 
tenha posto em prática, esse mundo ficcional é saudável para 
todos. Imagine que não há limite. Quem não imaginaria estar 
com aquele ator em uma novela às 21h?

Hoje em dia, o jeito da fantasia está mudando, mas é mais 
comum os homens imaginarem o sexo em si. As mulheres 
imaginam situações que vão levar ao sexo, com fantasias mais 
românticas. Mas, para ser claro, não há nada de errado com as 
mulheres que fantasiam situações mais eróticas e os homens 
fantasiam mais situações mais românticas ,no sexo não pode 
ter regras.

Talvez uma forma de começar a introduzir o assunto seja 
trazendo um lado lúdico que seja igualmente importante para 
o sexo. Assim como alguns jogos, esses jogos podem decorrer 
do uso de roupas para seduzir casais, ou até mesmo falar dire-
tamente sobre suas fantasias.

Procure prestar atenção nas limitações da outra pessoa, 
pois algumas fantasias trarão muita insegurança para algumas 
pessoas com baixa autoestima, e elas interpretarão a interrupção 
do trabalho diário como sim por causa de sua parceria insatis-
fatória. Nesse caso, pode ser importante manter a flexibilidade 
e ajustar a fantasia a esses limites.

Outra questão que merece consideração cuidadosa é não 
querer fazer nada, pois pode expor o sindicato a riscos e preci-
sar avaliar seu valor. Certifique-se de ouvir a parceria. Só para 
cumprir a própria fantasia ou fazer chantagem emocional não 
é uma coisa legal.

Muitos casais me perguntaram como driblar as restrições 
culturais ,as relações   sexuais não precisam ser restringidas, 
como saber se isso vai atrapalhar ou mesmo trazer desconforto 
emocional para o parceiro.

O que eu digo a eles é que geralmente não é caro combinar.
Precisamos refletir e compreender o significado de realizar 

fantasias sexuais para nós dois. Fazer sexo pode ser apenas a 
realização da fantasia de uma pessoa e não da fantasia da outra. 
O casal causou danos e eles perderam oportunidades de diver-
sidade sexual. Esta é uma maneira excitante e boa de melhorar 
a qualidade do relacionamento. Coisas que o estimulam podem 
impedir sua cooperação. As fantasias sexuais só podem se tornar 
realidade quando as pessoas envolvidas chegam a um consenso.

Acontece que uma pessoa sucumbe à fantasia do outro e é 
extremamente sutil, pois tem medo de perdê-lo ou de acreditar 
que realizará a fantasia com outra pessoa. Precisamos saber se 
a única forma de felicidade acontece dessa maneira. Quando 
não tivermos flexibilidade na forma de fruição, mostraremos 
alguns conflitos, o que trará mais problemas ao relacionamento. 
É necessário falar sobre esse assunto, porque pode significar 
uma pergunta que você precisa fazer, ou pode ser uma pergunta 
de casal.

A fantasia pode proporcionar maior intimidade e melhor 
comunicação entre os casais. Portanto, você deve falar, falar, 
tentar explicar, ou seja, dizer algo que antes não podia ser dito. 
Você  pode procurar ajuda profissional no meu insta tem muitas 
dicas para apimentar as relações.

Mais vou dar umas dicas de ouro:
Soltem-se
/// Converse sempre sobre o que vocês gostam e não gostam 

na cama. E fale palavras que estimulem o parceiro a se soltar 
durante o sexo.

/// Diga que, hoje, é você quem manda! Fale algumas de suas 
fantasias sexuais e peça para ele dizer as dele.

/// Se seu par não se sentir à vontade para falar, espere. 
Nunca pressione.

/// Envie mensagens picantes ao longo do dia. As fantasias 
servem para apimentar o sexo e quebrar a rotina. São boas 
quando os dois saem felizes delas.

Beijão até a próxima

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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FISCALIZAÇÃO

Os agentes da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Rio Preto 
autuaram três estabelecimen-
tos comerciais dos 16 locais 
inspecionados. Os comer-
ciantes foram autuados por 
não aderirem às restrições da 
fase vermelha, decretada pelo 
governo do Estado, nos dias 
25, 26 e 27.

De acordo com informa-
ções da Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Rio Pre-
to, dois bares e um serv festa 
foram flagrados descumprindo 
as medidas sanitárias contra a 
propagação da Covid-19.

Os principais alvos das 
ações foram empresas que se 
enquadram nas medidas de 
restrições de funcionamento 
de bens e serviços, tais como: 
bares, restaurantes e lancho-
netes (exceto para delivery); 
salões de beleza e barbearias; 
academias; shoppings; lojas; 
concessionárias; escritórios; 
cinemas, teatros e estabele-
cimentos culturais.

De 16 denúncias, três viram 
autuações no Natal por 

desrespeito ao lockdown

Com relação à aglomeração 
e festas clandestinas, a asses-
soria de comunicação informou 
que a GCM não registrou casos.

Sue PETEK 
redacao@dhoje.com.br

Vigilância Sanitária autua 
três comerciantes por 
desrespeito ao lockdown 
no fim de semana

Divulgação

PANDEMIA

Rio Preto soma mais 15 mortes por
 Covid no feriado, relata Saúde

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto atualizou 
os dados de Covid-19 nesta 
segunda-feira (28). Entre os 
dias 24 e 27 de dezembro 
foram 15 óbitos confirmados, 
sendo 11 só no sábado (26). 
No total são 906 mortes des-
de o início da pandemia, com 
uma taxa de letalidade de 
2,6%.

O município também conta-
bilizou 582 casos de corona-
vírus nos últimos quatro dias, 
sendo 510 por exame PCR 
(infecção recente) e 72 por 
teste sorológico (infecção anti-
ga). No total são 33.904 casos 
confirmados, sendo 3.027 
em profissionais da saúde. O 
percentual de positividade de 
casos leves e graves vem au-
mentando nas últimas sema-
nas, com 67,2% e 38,5% de 

positividade, respectivamente. 
A média de casos confirmados 
por dia é de 126 e média de 
óbitos é quatro.

Rio Preto ainda contabilizou 
504 curados, chegando a mar-
ca de 31.456 recuperados, 
o equivalente a 92,7% dos 
casos. Já foram 136.012 pa-
cientes atendidos com sinto-
mas gripais e 118.759 testes 
realizados. O coeficiente de 
incidência é de 7.359 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Atualmente são 261 pa-
cientes internados com sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG), sendo 103 na UTI e 
158 na enfermaria. Dentre os 
casos confirmados com Co-
vid-19, são 141 internações, 
com 72 na UTI e 69 na enfer-
maria. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na cidade é de 
49,8%. Já na região, a ocupa-
ção está em 55%.

Saúde informou mais 15 mortes. UTIs têm lotação de 
55% na região e preocupa

Torcida do Santos 
doa 500 brinquedos

Um grupo de torcedores do 
Santos em Rio Preto realizou 
no último sábado (26) a distri-
buição de quase 500 brinque-
dos para crianças dos bairros 
João Paulo II e Castelinho. A 
ação faz parte da campanha 
“Natal Solidário”, que há havia 
sido realizada também no ano 
passado. Na ocasião, foram 
entregues 200 brinquedos.

“Foi uma ação muito difícil 
de realizar por conta da pande-
mia. Foi bem gratificante, pois 
quando estávamos passando 
pela rua muitos pais e avós 
disseram que nós estávamos 
salvando o Natal das crianças, 
já que algumas não tinham 
ganhado nada”, comentou Ro-
dolfo Borges Menezes, um dos 
organizadores da campanha.

A arrecadação dos brinque-
dos já vinha ocorrendo desde 
o início do mês de novembro. 
“Ás vezes quando a gente faz 
a ação social não temos noção 
do quanto isso pode significar 

pra pessoa. Estar lá perto, dis-
tribuindo, foi bem gratificante”, 
afirmou Rodolfo.

Além dessa ação, o grupo 
de torcedores também já havia 
feita a doação de refeições 
para moradores de rua neste 
ano. Na ocasião, foram dis-
tribuídas 100 marmitas na 
avenida Bady Bassitt.

Vinicius LIMA

O lockdown permanece 
também nos dias 1, 2 e 3 de 
janeiro em cidades do Estado 
de São Paulo.

Divulgação

ESPORTE 

Vinicius LIMA

Doação aconteceu nos 
bairros João Paulo II e 
Castelinho 

Leão pega time de 
Goiás nas quartas

O Mirassol vai enfrentar a 
Aparecidense-GO nas quartas 
de final da série D do Campe-
onato Brasileiro. O adversário 
do Leão foi definido após um 
sorteio realizado pela Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) nesta segunda-feira (28), 
já que a equipe do Centro-Oeste 
empatou em pontos e em todos 
os critérios de desempate com 
o América-RN. As datas dos 
confrontos ainda não foram 
definidas, mas já [e certo que 
o Mirassol decidirá fora de casa 
por ter campanha inferior a da 
Aparecidense.

O Leão conquistou a vaga ao 
eliminar o Brasiliense neste do-

mingo (27).  Depois de construir 
uma boa vantagem no primeiro 
jogo, vencendo por quatro a zero, 
o Mirassol aumentou ainda mais 
a vantagem no começo do jogo 
com Keynan marcando contra 
após tentar cortar o cruzamento 
que veio da esquerda.

Na segunda etapa, o Brasi-
liense reagiu e conseguiu virar o 
jogo com dois gols do artilheiro 
Zé Love (ex-Santos). O primeiro 
foi em cobrança de pênalti. Já 
no segundo, o atacante contou 
com a bobeada do goleiro e da 
defesa para empurrar a bola para 
o fundo das redes. Mesmo com 
a derrota, o Mirassol avançou 
para a próxima fase com o placar 
agregado de cinco a dois.

Vinicius LIMA

Time do Mirassol pega Aparecidense nas quartas

 Alan RONES
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Roberto
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O MUNDO NÃO ESTÁ INTERESSADO NOS TEMPORAIS QUE VOCÊ ENCONTROU. ELE 
QUER SABER SE VOCÊ TROUXE O NAVIO. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!
MAURÍCIO CABRERA Mano 

e Sandra Ribeiro Borge Cabrera, 
mais os fi lhos, além de Dorinha 
Carvalho Cabrera participaram 
da ceia de Natal na residência 
de João José Hernandes e Dora 
Márcia Cabrera Mano Hernandes, 
no Condomínio Déborah Cristina.

VERA LINS de Araújo começou 
a semana de idade nova, receben-
do os cumprimentos de sua imensa 
legião de amigos. Parabéns!

WALQUÍRIA Menegaldo Silva, 
esposa do empresário João J. 
Silva, caprichou na decoração em 
imensa mesa para o jantar da Ceia 
de Natal em sua bonita residência.

SÔNIA CELESTE Menezes, ao 
lado do marido, passou o Natal em 
Maceio, onde está curtindo dias de 
verão, sol e mar.  

AGRADEÇO a estilista Petrô 
Stival pelo presente endereçado 
a este colunista social. Obriga-
doooooo. Feliz Ano Novo repleto de 
saúde, prosperidade e felicidades.

SINARA Sakakibara e o dele-
gado Aparecido Capello comemo-
raram dias atrás, Bodas de Água 
Marinha, cada vez mais apaixona-
dos e juntinhos. 

ALISSON AZEVEDO, agrope-
cuarista, competidor e campeão 
Team Penning Prova de Apartação, 
categoria amador, está passando 
as festas de fi nal de ano, ao lado 
da esposa Laura Barbosa Nunes 
Azevedo e da fi lha Maria Eduarda 
na cidade de Olímpia.  

ESPAÇO KARINA Estética, 
no comando de Karina Souza, 
realizam sessões de lazer para 
remoção de tatuagens e tratamento 
de pele com ponteiras avançadas 
para melhores resultados. São 
ponteiras modernas, as últimas 
utilizadas por dermatologistas em 
congresso. Remove tatuagem e faz 
clareamento de pele em número 
de sessões menores tendo ótimos 
resultados.  Karina Estética pelo 
celular 17 – 99181-4336.

 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Nome de confi ança 
Manoel Gonçalves, dublê de 
presidente local do PSDB e 
primeiro-ministro de Ribeirão 
Preto, decidiu voltar para casa. 
A pedido de dona Euridis, ele 
devolverá a chave do cofre da 
cidade quase homônima ao 
prefeito Duarte Nogueira e se 
tornará o secretário municipal 
de Habitação em Rio Preto com 
posse marcada para quinta feira 
pela manhã, no 8º andar do 
Paço Municipal. Experiência não 
lhe falta: foi um dos excelentes 
manda chuvas no CDHU em um 
dos períodos mais profícuos da 
companhia estatal.

DiáriodoBob
O rito da posse. O presidente da Câmara Municipal Paulo 

Paulera só termina o seu mandato a meia noite do dia 31 de 
dezembro, quer dizer, quando 2020 for para o BELELÉU, fechar o 
paletó, dobrar o cabo da boa esperança. Diante dessa premissa, 
Paulera continua dando as cartas e despachou ontem uma nota 
oficial determinando que a posse e a sessão de instalação do 
Prefeito, Vice-Prefeito e dos 17 vereadores eleitos será obriga-
toriamente de forma presencial, não podendo ser realizada de 
forma “virtual ou remota”, como pretendia o prefeito Edinho 
Araújo, para evitar ares indesejados, ou no bom sentido respi-
ração sem filtro. Até o pessoal da imprensa vai ser obrigado a 
credenciamento prévio.  Quem não for convidado terá que ficar 
em casa para assistir o momento solene pela televisão (Canal 
4 da NET)e ou Facebook . Mas, o pior de tudo é que a cara de 
felicidade dos empossados ficara escondida por trás da mascara 
que será obrigatória nas dependências do próprio legislativo. 
Hora do recreio. Posso perguntar? Afinal Chester é franco ou 
peru? Alguém já viu um vivo? Da série ‘Canções que perderam 
inteiramente o sentido ao pé da letra na pandemia’: “Tô me 
guardando pra quando o Carnaval chegar” (Chico Buarque). 
O silêncio da PAN. A rádio Jovem Pan deu um tempo e esta 
fora do ar ha mais de semana. Ela vai voltar antes de terminar 
o ano, mas sabem o motivo do silêncio da emissora? O técnico 
da retransmissão saiu de férias. Corrente de fé. Um grupo de 
amigos em comum passou a tarde de ontem pedindo orações 
ao médico Hubert Eloy Richard Pontes e ao ex-jogador Cleber 
Arado. Os dois estão internados por conta do Covid-19. Situação 
preta. Anda muito ruim a moral do ex-presidente do Palestra 
Osvaldinho Marques, principalmente depois das eleições no clube 
ha dias atrás. Quando é visto em algum lugar, os opositores do 
“vendedor da Sede central” espalham pelas redes sociais seu 
paradeiro. Ontem foi só ele encostar o carro no Posto Brasília 
que seus opositores lascaram a pua. Acredite se quiser. SORRIA! 
O ano está acabando. Ponto e basta!

Da lá e toma cá  
Já tem vereador estudando a possibilidade de, assim que 
tomar posse, propor já para a primeira sessão da nova Câmara 
Municipal , um aumento em 45% nos salários do prefeito e 
do vice, claro, dos próprios vereadores também. A alegação 
do nobre edil é apenas repor a perda inflacionária, como se o 
legislativo fosse o “filé” de um matadouro. Mas, também para 
acompanhar o aumento concedido ao Bruno Covas, prefeito 
reeleito de São Paulo.    

A sempre elegante empresária Sueli Sosso 

henriforne@gmail.com

Henrique Marchioni, empresário, 
em pose especial

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)
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EDITAL n° 2973/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: LUSHAN CHUAN
COMP: 
CORR: LUSHAN CHUAN
CAD Nº: 601255000
MULTA Nº: 52166
END: AL DOS ROUXINÓIS, QD 08, LOTE 03, BAIRRO: 
LOT. PQ. DOS PÁSSAROS
NOME: MILTON RODRIGUES SILVA
COMP: 
CORR: MILTON RODRIGUES SILVA
CAD Nº: 261016000
MULTA Nº: 52279
END: AV. ADEMAR JORGE, QD 5, LOTE 12, BAIRRO: LOT. 
JORGE RODRIGUES
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  THIAGO FABRICIO FACCI
CORR: THIAGO FABRICIO FACCI
CAD Nº: 257840000
MULTA Nº: 52273
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 13, LOTE 
1, BAIRRO: SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  THIAGO FABRICIO FACCI
CORR: THIAGO FABRICIO FACCI
CAD Nº: 257840000
MULTA Nº: 52265
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 13, LOTE 
1, BAIRRO: SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP:  EDENIR MARQUES DE FREITAS, ESPOLIO DE
CORR: 
CAD Nº: 236622000
MULTA Nº: 52263
END: AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, QD VB, LOTE 
02, BAIRRO: JD. NUNES
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  THIAGO FABRICIO FACCI
CORR: THIAGO FABRICIO FACCI
CAD Nº: 257840000
MULTA Nº: 52265
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 13, LOTE 
1, BAIRRO: SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: ANESIO PRETI JUNIOR
COMP: 
CORR: ANESIO PRETI JUNIOR
CAD Nº: 241216000
MULTA Nº: 52269
END: R. CARMEM MARTINS ARROYO DE OLIVEIRA, QD 
11, LOTE 05, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  ALBERTO FERNANDES, ESPOLIO DE
CORR: ALBERTO FERNANDES, ESPOLIO DE
CAD Nº: 258003000
MULTA Nº: 52289
END: R. GISLAINE APARECIDA ALMELA, QD 18, LOTE 19, 
BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  JOSÉ ANTONIO MARIANO DA SILVA
CORR: JOSE ANTONIO MARIANO DA SILVA
CAD Nº: 257757000
MULTA Nº: 52293
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 8, LOTE 
22, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  KLEBER CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
CORR: KLEBER CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
CAD Nº: 257756000
MULTA Nº: 52295
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 8, LOTE 

21, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  KLEBER CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
CORR: KLEBER CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
CAD Nº: 257755000
MULTA Nº: 52297
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 8, LOTE 
20, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁR.
COMP:  
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁR.
CAD Nº: 266104000
MULTA Nº: 52304
END: R. JOSÉ ROBERTO BRESSER, QD 16, LOTE 01, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2974/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLI-
CO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigen-
te:
NOME: MILTON RODRIGUES DA SILVA
COMP: 
CORR: MILTON RODRIGUES DA SILVA
CAD Nº: 261016000
MULTA Nº: 52280
END: AV. ADEMAR JORGE, QD 5, LOTE 12, BAIRRO: LOT. 
JORGE RODRIGUES
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  THIAGO FABRICIO FACCI
CORR: THIAGO FABRICIO FACCI
CAD Nº: 257840000
MULTA Nº: 52274
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 13, LOTE 
1, BAIRRO: SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  THIAGO FABRICIO FACCI
CORR: THIAGO FABRICIO FACCI
CAD Nº: 257840000
MULTA Nº: 52266
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 13, LOTE 
1, BAIRRO: SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: DIRCE MONTEIRO ZANUSSO
COMP:  
CORR: DIRCE MONTEIRO ZANUSSO
CAD Nº: 410450000
MULTA Nº: 52259
END: AV. BRASILUSA, 732, QD 03, LOTE 12, BAIRRO: PQ. 
ESTORIL
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  KLEBER CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
CORR: KLEBER CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
CAD Nº: 257755000
MULTA Nº: 52298
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 8, LOTE 
20, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  KLEBER CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
CORR: KLEBER CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
CAD Nº: 257756000
MULTA Nº: 52296
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 8, LOTE 
21, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  JOSÉ ANTONIO MARIANO DA SILVA
CORR: JOSE ANTONIO MARIANO DA SILVA
CAD Nº: 257757000
MULTA Nº: 52294
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 8, LOTE 
22, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  ALBERTO FERNANDES, ESPOLIO DE
CORR: ALBERTO FERNANDES, ESPOLIO DE
CAD Nº: 258003000
MULTA Nº: 52290
END: R. GISLAINE APARECIDA ALMELA, QD 18, LOTE 19, 
BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  ADEMIR ROBERTO SEVADA NAVAS
CORR: ADEMIR ROBERTO SEVADA NAVAS
CAD Nº: 257809000
MULTA Nº: 52292
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 12, LOTE 
2, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP:  FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CORR:  FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CAD Nº: 254676000
MULTA Nº: 52282
END: R. MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 02, LOTE 33, 
BAIRRO: RES. CAETANO II
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2975/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi  AUTUADO, 
por não terem executado a CONSTRUÇÃO DE MURETA 
E PASSEIO PÚBLICO (MURETA DE 30CM) - MULTA DE 1 
UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo estipulado por 
lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente:
NOME: LUSHAN CHUAN
COMP: 
CORR: LUSHAN CHUAN
CAD Nº: 601255000
MULTA Nº: 52167
END: AL DOS ROUXINÓIS, QD 08, LOTE 03, BAIRRO: 
LOT. PQ. DOS PÁSSAROS
 São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020           
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2976/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
pela FALTA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - 
MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: EDENIR MARQUES DE FREITAS, ESPOLIO DE
CORR: 
CAD Nº: 236622000
MULTA Nº: 52264
END: AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, QD VB, LOTE 
02, BAIRRO: JD. NUNES
NOME: ANESIO PRETI JUNIOR
COMP: 
CORR: ANESIO PRETI JUNIOR
CAD Nº: 241216000
MULTA Nº: 52270
END: R. CARMEM MARTINS ARROYO DE OLIVEIRA, QD 
11, LOTE 05, BAIRRO: JD. ARROYO
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
   
 CARLOS ALBERTO SAVAZO                                    
    Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2977/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUA-
DOS, por Deposição de resíduos em locais não autorizados, 
nos termos do Anexo I da L.M. nº 9393/2004 e decreto mu-
nicipal nº 12765/2005, dentro do prazo estipulado por lei e 
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deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente:
NOME: JOSÉ CARLOS FERRARI
COMP.: 
CORR.:
CAD Nº: 404435000     
MULTA Nº: 52320
END: R. CHAIM JOSÉ ELIAS, 240, BAIRRO: VILA SINIBAL-
DI
 São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                     
Inspetor Fiscal de Posturas                                
                                                   

EDITAL n° 2978/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA.
COMP: FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CORR: FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CAD Nº: 254676000
MULTA Nº: 52281
END: R. MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 02, LOTE 33, 
BAIRRO: RES. CAETANO II
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

EDITAL n° 2979/2020

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel 
constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi 
AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE RESTOS DE 
PODAS DE ÁRVORES DE ÁREA PÚBLICA, dentro do prazo 
estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: ADRIANO DA SILVA ALVES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 
MULTA Nº: 52300
OBS.: JOGOU RESTO DE PODA DE ÁRVORE NA ÁREA 
PÚBLICA EM FRENTE AO PONTO DE APOIO DO JD. 
ATLÂNTICO, NO DIA 23/11/20, NO HORÁRIO EM QUE O 
MESMO ESTAVA FECHAD PARA ALMOÇO DO FUNCIONÁ-
RIO. 
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2980/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: ELENA GONÇALVES GOMES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 4710505001
NOT. Nº: 202403
END: AV. BRASILUSA, 1061, QD, LOTE, BAIRRO: PQ.ES-
TORIL
NOME: H S RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS EIRELI  
COMP: 
CORR: H S RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS EIRELI  
CAD Nº: 434424000
NOT. Nº: 202405
END: AV. BRASILUSA, QD C, LOTE 01-02-03P/ - PARTE 1, 
BAIRRO: JD. BRASILUSA 
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2981/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDO-
NO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente.
NOME: VERA LUCIA COMAR DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR:  LUZIA COMAR BARTOCCI
CAD Nº: 206546000
NOT. Nº: 201985
END: R. PROFESSOR OSCAR PIRES, 2044, QD 163, 
LOTE 17, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: JORGE CANDIDO
CORR:  JORGE CANDIDO
CAD Nº: 223925000
NOT. Nº: 202330
END: R. CORA CORALINA, 50, QD 50, LOTE 03, BAIRRO: 
SOLO SAGRADO 
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2982/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo 
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.

NOME: NASSIF EMPREENDIMENTOS IMOB DE RIO PRE-
TO LTDA
COMP: PAULINO NUNES DE MATOS
CORR: PAULINO NUNES DE MATOS
CAD Nº: 248039000
NOT. Nº: 202334
END: R. ALCINA MEDEIROS PINTO CESAR, QD 01, LOTE 
17, BAIRRO: LOT. RES. CALIFORNIA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR 
COMP: PAULO SERGIO DO AMARAL
CORR: PAULO SERGIO DO AMARAL
CAD Nº: 266026000
NOT. Nº: 202291
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 08, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 
COMP: 
CORR: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 
CAD Nº: 249874000
NOT. Nº: 202445
END: R. ANESIO PRADELA, QD 22, LOTE 12, BAIRRO: 
LOT. RES. PALESTRA
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 
COMP: MG CONSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA.
CORR: MG CONSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA. 
CAD Nº: 249796000
NOT. Nº: 202433
END: R. JOSÉ BARBOSA, QD 19, LOTE 05, BAIRRO: LOT. 
RES. PALESTRA
NOME: ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS 
COMP: 
CORR: ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS 
CAD Nº: 249837000
NOT. Nº: 202444
END: AV. JOSÉ PIEDADE, QD 21, LOTE 01, BAIRRO: LOT. 
RES. PALESTRA
NOME: IRENE DE TOLEDO 
COMP: 
CORR: IRENE DE TOLEDO
CAD Nº: 210914094
NOT. Nº: 202371
END: R. DÉCIO MARRA, 205, QD 03, LOTE 24, BAIRRO: 
JD. PARAÍSO 
NOME: LEANDRO BARBOSA DA SILVA 
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210892001
NOT. Nº: 202370
END: AV. DOMINGOS FALAVINA, 515, QD 18, LOTE 11-P/, 
BAIRRO: JD. MUGNAINI
NOME: MARCELO ANDRADE LIMA 
COMP: 
CORR: MARCELO ANDRADE LIMA
CAD Nº: 215909001
NOT. Nº: 202367
END: R. DEODATO DE OLIVEIRA, QD, LOTE, BAIRRO: JD. 
BRAGA
NOME: LUCIANO ARAKAWA 
COMP: 
CORR: LUCIANO ARAKAWA
CAD Nº: 312456000
NOT. Nº: 202514
END: AV. NELSON SINIBALDI, QD C, LOTE 21-22-23, 
BAIRRO: PQ. SÃO MIGUEL 
NOME: H S RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS EIRELI  
COMP: 
CORR: H S RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS EIRELI  
CAD Nº: 434424000
NOT. Nº: 202405
END: AV. BRASILUSA, QD C, LOTE 01-02-03P/ - PARTE 1, 
BAIRRO: JD. BRASILUSA 
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2983/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral 
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: VERA LUCIA COMAR DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR:  LUZIA COMAR BARTOCCI
CAD Nº: 206546000
NOT. Nº: 201985
END: R. PROFESSOR OSCAR PIRES, 2044, QD 163, 
LOTE 17, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: ORLY JUNIO JERONIMO
COMP: 
CORR: ORLY JUNIO JERONIMO
CAD Nº: 411559000
NOT. Nº: 202396
END: R. DR. ANTÔNIO CARLOS MONTANHEZ, QD 14, 
LOTE 03, BAIRRO: PQ. RES. COMENDADOR MANÇOR 
DAUD
NOME: LUCIANO ARAKAWA 
COMP: 
CORR: LUCIANO ARAKAWA
CAD Nº: 312456000
NOT. Nº: 202514
END: AV. NELSON SINIBALDI, QD C, LOTE 21-22-23, 
BAIRRO: PQ. SÃO MIGUEL 
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2984/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL 
DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar 

desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: NASSIF EMPREENDIMENTOS IMOB DE RIO PRE-
TO LTDA
COMP: PAULINO NUNES DE MATOS
CORR: PAULINO NUNES DE MATOS
CAD Nº: 248039000
NOT. Nº: 202334
END: R. ALCINA MEDEIROS PINTO CESAR, QD 01, LOTE 
17, BAIRRO: LOT. RES. CALIFORNIA
NOME: MARCELO ANDRADE LIMA 
COMP: 
CORR: MARCELO ANDRADE LIMA
CAD Nº: 215909001
NOT. Nº: 202367
END: R. DEODATO DE OLIVEIRA, QD, LOTE, BAIRRO: 
JD. BRAGA
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2985/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: JORGE CANDIDO
CORR:  JORGE CANDIDO
CAD Nº: 223925000
NOT. Nº: 202330
END: R. CORA CORALINA, 50, QD 50, LOTE 03, BAIRRO: 
SOLO SAGRADO 
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2986/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO 
PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: ORLY JUNIO JERONIMO
COMP: 
CORR: ORLY JUNIO JERONIMO
CAD Nº: 411559000
NOT. Nº: 202396
END: R. DR. ANTÔNIO CARLOS MONTANHEZ, QD 14, 
LOTE 03, BAIRRO: PQ. RES. COMENDADOR MANÇOR 
DAUD
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS 
LTDA
EMPENHOS 16889/20, 16891/20 E 16887/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇAO EIRELI
EMPENHOS 20925/20 E 20926/20
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 
1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 29/19 – Contrato: COC/0001/20
Permissionária: Valentina Aparecida Mioranci Pessoa Me
Nos termos do art. 57, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do con-
trato supramencionado. SMA. Luis R. Thiesi
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 45/17 – Contrato: DIL/0002/18
Contratada: Wagner Lanfredi Veronezi e Angela Maria Medi-
ci Veronezi
Nos termos do art. 57, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do con-
trato supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 646/19 – Contrato: PRE/0010/20
Contratada: JE Atendimento Hospitalar  Domiciliar Eireli Epp
Nos termos do art. 57, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do con-
trato supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 624/19 – Contrato: PRE/0009/20
Contratada: JE Atendimento Hospitalar  Domiciliar Eireli Epp
Nos termos do art. 57, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do con-
trato supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 334/19 – Contrato: PRE/0268/19
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
29 de dezembro de 2020

Nos termos do art. 65,  § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 0,018% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMA. Luis R. Thiesi
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 47/17 – Contrato: DIL/0003/18
Contratada: José Carlos da Silva e Isabel Ap. Bassi do Ama-
ral Silva
Nos termos do art. 57, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do con-
trato supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Inexigibilidade Nº 18/2020
Objeto: aquisição por inexigibilidade de pás adesivas para 
monitorização e desfi brilização para o SAMU
Credor: Indumed Com. Imp. e Exp. de Produtos Médicos 
Ltda – Empenho nº 22806/2020 – R$ 75.768,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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° 553/2020, PROCESSO 14.164/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de fórmula pediátrica e 
dieta liquida para atender ações judiciais. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 15/01/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 545/2020, PROCESSO 14.128/2020, objetivando a 
contratação de empresa para serviços de vigia não armada 
para a unidade Centro Pop. Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 13/01/2021, 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° 543/2020, PROCESSO 14.105/2020, objetivando a 
aquisição de veículos para estruturação da rede de serviços 
do sistema único de assistência social- SUAS e Atenção 
Integral a primeira infância. Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 15/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 525/2020, PROCESSO 14.019/2020, objeti-
vando o registro de preços para contratação de empresa 
para confecção de placas de orientação, regulamentação e 
advertência simples e moduladas para sinalização vertical. 
Secretaria Municipal de trânsito Transportes e Segurança. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/01/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
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° 551/2020, PROCESSO 14.160/2020, objetivando 
o Registro de Preços para aquisição de serviços de imagem 
de radiografi a panorâmica digital. Secretaria Municipal da 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
14/01/2021, 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° 547/2020, PROCESSO 14.130/2020, objetivando a 
contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
aparelhos de rastreamento veicular com sistema de gestão 
para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/01/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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° 541/2020, PROCESSO 14.095/2020, objetivando 
a aquisição de material esportivo para a pista de atletismo 
do Centro Esportivo Integrado no Eldorado. Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 13/01/2021, 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
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 537/2020 – Processo 
14.084/2020
Objeto: Aquisição de veículos (caminhão carga leve) para 
atendimento ao Depto de Transporte Escolar. Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Sessão pública realizada on line com 
início dia 28/12/2020, sendo declarada vencedora a empre-
sa: BELLSAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (item 1). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-

brar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia A. Costa - Se-
cretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 451/2020 – Processo 
13.686/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
(abraçadeiras e colunas) destinados à Divisão de Sinaliza-
ção Vertical. Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e 
Segurança. Sessão pública realizada on line com início dia 
02/12/2020, sendo declarada vencedora a empresa: SIMO-
NE AMNADEU DA SILVA itens 1, 3 e 4. Não houve mani-
festação 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. Amaury Hernandes - Secretário 
Municipal de Trânsito Transportes e Segurança.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
411/2020 – PROCESSO Nº 13.442/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 30/12/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
393/2020 – PROCESSO Nº 13.284/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamen-
tos de proteção individual para utilização nas unidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 30/12/2020 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
512/2020 – PROCESSO Nº 13.936/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de concreto 
betuminoso usinado quente C.B.U.Q faixa IV para recapea-
mentos em diversas ruas do município. Secretaria Municipal 
de Serviços Gerais. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 30/12/2020 às 
09:30hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 483/2020 – Processo 
13.823/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hidráulicos para atender a demanda da equipe de manuten-
ção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão 
pública realizada on line com início dia 11/12/2020, sendo 
adjudicados os itens ás empresas declaradas vencedoras 
: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS 
EIRELI ( itens 11, 12, 14, 16, 27, 29, 35); DOCOL METAIS 
SANITÁRIOS LTDA (itens 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 
37) e SILVIO RODRIGUES DA SILVA (itens 2, 9, 10 e 28). 
O item 15 foi deserto. Os itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 24, 
25, 26, 33, 34 e 36 fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Clea M. M. Bernardelli - Secre-
tária Municipal de Esportes e Lazer.

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

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
035/2.017
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: Gente Seguradora S/A
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para 
prestação de serviços de seguro de vida em grupo e aci-
dentes pessoais para os funcionários da EMURB, de acordo 
com as especifi cações no Anexo I – Termo de Referência do 
referido Edital.
VALOR MENSAL: R$ 2.602,08 (Dois mil e seiscentos e dois 
reais e oito centavos)
VALOR ANUAL: R$ 5.204,16 (Cinco mil e duzentos e quatro 
reais e dezesseis centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo 
aditivo será por 02(dois) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 035/2017; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 19 de dezembro de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

Sindicância Investigativa n° 002⁄2020

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO 
JULIANO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto 
n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o apu-
rado na instrução da Sindicância Investigativa nº 002/2020, 
disposições contidas no Ato Normativo n° 001/2018 e demais 
disposições legais correlatas, RESOLVE: acolher o Relató-
rio Final da Comissão Sindicante, considerando as razões 
expostas na citada manifestação jurídica e determinar nos 
termos do Art. 100, II do Ato Normativo n° 001/2018 á Ins-
tauração de Sindicância Acusatória, buscando apurar, se 
a funcionária A. M. D. S. matrícula 1152, com sua conduta, 
infringiu o disposto nos arts. 48 alíneas “b” e “e”, art. 49 
alínea “g” e art. 50, §2º, alíneas “d” e “f” do Ato Normativo n° 
001/2018 da EMURB.
São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2020.
___________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor Presidente
EMURB

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

1º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 028/2019 
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 27 - medindo 38,13 m² 
(T=20,09=M=18,04)
PERMISSIONÁRIO:- Eneas Rocha-ME
ATIVIDADE:- Cabeleireiro e Manicure  
PERÍODO:- 01/12/2020 a 30/11/2021
T.P. USO:- R$ 1.575,00 (Hum mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais)
São José do Rio Preto, 01 de Dezembro de 2.020.

1º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 029//2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 33 - medindo 38,00 m²(T=20,00=M=18,00)
PERMISSIONÁRIA:-  Nadia de Paula Kassim-ME
ATIVIDADE:- Lanchonete
PERÍODO:- 01/12/2020 a 30/11/2021
T.P. USO:- R$ 1.581,00 (Hum mil, quinhentos e oitenta e um 
reais)
São José do Rio Preto, 01 de Dezembro de 2.020.

3º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº033/2017
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº32 – medindo 38,00m²-( T=20,00+ 
M=18,00)
CONCESSIONÁRIA:- Agnes Machado de Morais-ME
ATIVIDADE:- “Sociedade de Crédito, fi nanciamento e Inves-
timento - fi nanceira”.
PERÍODO:- 05/12/2020 à 04/12/2021
T.C. USO:- R$1.827,00(Hum mil, oitocentos e vinte e sete 
reais)
São José do Rio Preto, 05 de Dezembro de 2.020.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 34/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
50/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cintas de ele-
vação de cargas.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 
Contratada: JOSE HENRIQUE FARIA EPP
Ordem de Fornecimento nº 153/2020 recebida em 
15.12.2020. Valor de R$ 10.391,20. 
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 2, 3, 7 e 8.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 50/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
71/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de 54.000 
(cinquenta e quatro mil) quilos de polímero catiônico em 
emulsão (líquido) de alto peso molecular/alta carga para 
utilização no sistema de desidratação mecânica de lodos 
da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio 
Preto).
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2020
Contratada: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPOR-
TES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Ordem de Forne-
cimento nº 170/2020 recebida em 15.12.2020. Valor de R$ 
121.275,00.
Prazo de entrega: 3.500 kg/mês de dezembro/2020 a feve-
reiro/2021. Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 61/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
86/2020
Objeto: Aquisição de mangueiras e mangotes para trans-
ferência de esgotos e de efl uentes com concentração de 
sólidos.
Contratada: BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUS-
TRIAIS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 171/2020, recebida em 
15.12.2020. Valor: R$ 203.900,00.
Prazo de entrega: 20 dias. Itens: 1 e 2
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 
62/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 63/2020 – PROC. 
nº 88/2020 – Contratada: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E 
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa sem acréscimo de valor 
referente a contratação de empresa para fornecimento de 
Hipoclorito de Sódio, para utilização no tratamento da água, 
dos sistemas de abastecimento público sob responsabilida-
de do SeMAE, do município de São José do Rio Preto – SP 
e Distritos.
Data da assinatura: 28.12.2020 Valor total: R$ 864.000,00.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 28.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
02/2018.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram, o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e o Instituto Lar Esperança, para ampliação do valor 
global para que se estenda o período de contratação de (04) 
quatro cuidadores: 02 (dois) cuidadores diurno, 02 (dois) 
cuidadores noturno, para a aquisição de equipamento de 
proteção individual -EPI,  e para aumentar a quantidade de 
itens destinados a higiene pessoal e do ambiente, voltados a 
proteção e prevenção da disseminação do COVID – 19.
OBJETO DO TERMO: O Termo de Colaboração tem por ob-
jeto a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção integral 
e cuidados para promoção e preservação da saúde física e 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
29 de dezembro de 2020

emocional dos idosos, garantindo seus direitos no âmbito 
da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da 
Assistência Social do Município, conforme plano de trabalho 
que integra o presente ajuste.
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 65.460,00 (sessenta e cinco 
mil, quatrocentos e sessenta reais), com recursos de origem 
federal/ Portaria 369 do Ministério da Cidadania, conforme 
previsto no Cronograma de Desembolso e Plano de Aplica-
ção, constantes no Plano de Trabalho aprovado, bem como 
estimativa de impacto orçamentário-fi nanceiro e declaração 
do ordenador de despesas, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de janeiro de 2021 a 31 de mar-
ço de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2020.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi – Cress: 25.455 - Secretária 
Municipal de Assistência Social.
Alexandre Kopti Tranjan – Conselheiro Consultivo Diretor - 
Instituto Lar Esperança

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
04/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Co-
laboração que entre si celebram o município de São José do 
Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e a Comunidade Só Por Hoje, para ampliação 
do valor global para aumentar a quantidade de itens desti-
nados a higiene pessoal e do ambiente e para a aquisição 
de equipamentos de proteção individual – EPI’s, voltados 
a proteção e prevenção da disseminação do COVID – 19, 
conforme Plano de Trabalho e anexos, que integra o presen-
te ajuste.  
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a exe-
cução do Serviço de Acolhimento Institucional para Ado-
lescentes, objetivando a oferta de acolhimento provisório e 
excepcional para adolescentes, sob medida protetiva e em 
situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou respon-
sáveis estejam impossibilitados temporariamente de exercer 
sua função protetiva, até o retorno à família de origem, ou 
na impossibilidade, o encaminhamento para adoção. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 9.000,00 (nove mil reais), 
com recurso federal – Portaria Ministério da Cidadania nº 
369/2.020 – repasse fi nanceiro emergencial, conforme 
previsto no Cronograma de Desembolso e Plano de Aplica-
ção, constantes no Plano de Trabalho aprovado, bem como 
estimativa de impacto orçamentário-fi nanceiro e declaração 
do ordenador de despesas, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de janeiro de 2021 a 31 de 
março de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2020.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS: 25.455 - Secretá-
ria Municipal de Assistência Social.
Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só 
por Hoje

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
13/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como 
do art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de feve-
reiro de 2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo 
de Colaboração que entre si celebram o município de São 
José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e a Associação Evangélica Lar de Betâ-
nia – ASELB, para ampliação do valor global,  para que se 
estenda o período de contratação de 03 (três) cuidadores 
diurno, 02 (dois) cuidadores noturno e 02 (dois) auxiliares 
de limpeza, para a aquisição de equipamento de proteção 
individual -EPI, para aumentar a quantidade de itens desti-
nados a higiene pessoal e do ambiente e para o pagamento 
de serviços de terceiros, voltados a proteção e prevenção da 
disseminação do COVID – 19.
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a execu-
ção do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 
Idosas, objetivando proporcionar proteção integral e cuida-
dos para promoção e preservação da saúde física e emocio-
nal dos idosos, garantindo seus direitos.
VALOR DO ADITIVO:  Até R$ 107.040,00 (cento e sete mil 
e quarenta reais), com recursos de origem federal/Portaria 
MC nº 369/2.020, conforme previsto nos Cronogramas de 
Desembolso e Planos de Aplicação, constantes do Plano de 
Trabalho aprovado, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de janeiro de 2021 a 31 de 
março de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2020.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS nº 25.455 -Secre-
tária Municipal de Assistência Social
Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves – Presidente da Asso-
ciação Evangélica Lar de Betânia - ASELB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
11/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Cola-
boração que entre si celebram, o município de São José do 
Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e a Associação e Ofi cina de Caridade Santa 
Rita de Cássia, para ampliação do valor global para que se 
estenda o período de contratação dos 07 (sete) cuidadores 
diurno e de 02 (dois) auxiliares de limpeza, para a aquisição 
de equipamento de proteção individual -EPI, para aumentar 
a quantidade de itens destinados a higiene pessoal e do 
ambiente, voltados a proteção e prevenção da disseminação 
do COVID – 19, conforme Plano de Trabalho que integra o 
presente ajuste.
OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do Termo de Colabo-
ração a execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
para Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção 

integral e cuidados provisórios e, excepcionalmente de longa 
permanência para idosos que não dispõem de condições 
para permanecer com a família, com vivência de situações 
de violência e negligência, em situação de rua, com víncu-
los familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito da Rede 
de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência 
Social do Município, conforme Plano de Trabalho que integra 
o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 151.410,00 (cento e cinquenta 
e um mil, quatrocentos e dez reais), com recursos de origem 
federal de acordo com a Portaria MC nº 369/2020 do Minis-
tério da Cidadania, conforme previsto no Cronograma de 
Desembolso e Plano de Aplicação constantes do Plano de 
Trabalho aprovado, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de janeiro de 2021 a 31 de mar-
ço de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2020.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS nº 25.455 - Secre-
tária Municipal de Assistência Social.
Rita Oczkowski - Presidente da Associação e Ofi cina de 
Caridade Santa Rita de Cássia

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
14/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Cola-
boração que entre si celebram o município de São José do 
Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e o Lar São Vicente de Paulo, tem por objeto 
a ampliação do valor global para que se estenda o período 
de contratação de 01 (um) cuidador diurno, 01(um) cuidador 
noturno, 01 (um) auxiliar de limpeza,  para a aquisição de 
equipamento de proteção individual -EPI, para aumentar a 
quantidade de itens destinados a higiene pessoal e do am-
biente e transporte para a locomoção de usuários e funcio-
nários, voltados a proteção e prevenção da disseminação do 
COVID – 19.
OBJETO: Constitui objeto da parceria a execução do Ser-
viço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que 
objetiva proporcionar proteção integral e cuidados provisó-
rios e, excepcionalmente de longa permanência para idosos 
que não dispõem de condições para permanecer com a 
família, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - 
Sistema Único da Assistência Social do Município, conforme 
Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 69.235,00 (sessenta e nove 
mil, duzentos e trinta e cinco reais), com recursos de ori-
gem federal/ Portaria 369/2020 do Ministério da Cidadania 
repasse fi nanceiro emergencial em virtude da pandemia do 
COVID-19, conforme previsto no Cronograma de Desembol-
so e Plano de Aplicação, constantes no Plano de Trabalho 
aprovado, bem como estimativa de impacto orçamentário-fi -
nanceiro e declaração do ordenador de despesas, anexos do 
processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 01 de janeiro de 2021 a 31 de mar-
ço de 2021.
DATA DA ASSINATURA:  21 de dezembro de 2020.  
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Secre-
tária M. de Assistência Social.
Victorio Raphael Vidotto - Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo de São José do Rio Preto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Requerente: PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
Protocolo: 202000223615
Referente: Solicitação de alteração no disposto do artigo 1º e 
parágrafo 1º da portaria Conjunta nº 01/2020, de 28/08/2020 
– COC 0032/2020.
Vistos, etc...

1- Em que pesem os judiciosos argumentos, não proce-
de a afi rmação principal do requerente de que a atualização 
da Portaria Conjunta 01/2020 para trazer caráter objetivos 
à gratuidade tenha interferido nos aspectos econômicos a 
ponto de desestabilizar a concessão.
Tanto que nenhuma prova foi juntada neste sentido, tendo a 
requerente, com o devido respeito, solicitado que prevaleça 
na divergência nítida de regras, aquela que mais lhe favore-
ça.
Não obstante, compete ao Poder Público aclarar as diver-
gências, garantir o mínimo à população carente e trazer 
equilíbrio à concessão para possibilitar também a auferição 
de lucro pelo usuário.
A Portaria Conjunta trouxe, “Data Vênia”, tudo isso, e mais, 
critérios objetivos na gratuidade.
Assim, fi ca mantido seu inteiro teor e INDERIDO o pedido.
2- Publique-se por extrato.
            
  São José do Rio Preto, 23 de dezembro de 2020.
              LUÍS ROBERTO THIESI
              Secretário M. de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Requerente: SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO 
PRETO LTDA ME
Protocolo: 202000238263
Referente: Solicitação de esclarecimentos e providências 
visando declarar sem efeito a Portaria Conjunta nº 01/2020, 
de 28/08/2020 – processo nº 15.492/2019. 
Vistos, etc...
1- Em que pesem os judiciosos argumentos, não proce-
de a afi rmação principal do requerente de que a atualização 
da Portaria Conjunta 01/2020 para trazer caráter objetivos 
à gratuidade tenha interferido nos aspectos econômicos a 
ponto de desestabilizar a concessão.
Tanto que nenhuma prova foi juntada neste sentido, tendo a 
requerente, com o devido respeito solicitado que prevaleça 
na divergência nítida de regras, aquela que mais lhe favore-
ça.
Não obstante, compete ao Poder Público aclarar as diver-
gências, garantir o mínimo à população carente e trazer 
equilíbrio à concessão para possibilitar também a auferição 

de lucro pelo usuário.
A Portaria Conjunta trouxe, “Data Vênia” tudo isso, e mais, 
critérios objetivos na gratuidade.
Assim, fi ca mantido seu inteiro teor e INDERIDO o pedido.
2- Publique-se por extrato.
              
São José do Rio Preto, 23 de dezembro de 2020.
              LUÍS ROBERTO THIESI
              Secretário M. de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Requerente: WENDERSON SOARES GUEDES
Protocolo: 2020000238808 (Interno 2.697/2020/SMS-GAB)
Referente: Solicitação de reembolso de traslado do corpo de 
Nedir Ferreira Guedes, pai do requerente, falecido fora do 
município. 

Vistos, etc...

1- Indefi ro o pedido por falta de amparo legal.
Com o devido respeito ao requerente não há amparo na lei 
para que o poder público realize ressarcimento de despesas 
de traslado de corpos, em que pese a argumentação de não 
autorização, que, registre-se não foi comprovada.
2- Publique-se por extrato.

São José do Rio Preto, 23 de dezembro de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário M. de Administração

Protocolado sob o n.º 2020000274422

Requerente: ALÁDIA ROBERTA DE MELLO
Advogado: Ubiratan Silveira Garcia – OAB/SP 76.030
1 – Nego provimento ao recurso mantendo integralmente o 
decidido.
2 – Publique-se por extrato.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO

Protocolado sob o n.º 2020000121592

Requerente: LUIZ ALBERTO ANDALÓ
Advogados: Suely Miguel Rodrigues – OAB/SP 43.177 e 
Ruben Tedeschi Rodrigues – OAB/SP 49.633.
1 – Nego provimento ao recurso mantendo integralmente o 
decidido.
2 – Publique-se por extrato.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO

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 
094/2020
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: 40.061.741/0001-05
Razão Social: DO SITIO ORGANICOS LTDA
CNPJ: 39.829.062/0001-46
Razão Social: PIEGAS COMERCIO DE ELETRONICOS 
EIRELI
CNPJ: 40.070.509/0001-25
Razão Social: JM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINA-
RIOS LTDA
CNPJ: 39.758.261/0001-00
Razão Social: FLAVIA ELI MATTA GERMANO OVIDIO LTDA
CNPJ: 39.828.114/0001-60
Razão Social: FUTURA TREINAMENTO E ADMINISTRA-
CAO LTDA
CNPJ: 39.580.314/0001-46
Razão Social: RESTAURANTE COMIDA DA VO RIO PRETO 
LTDA
CNPJ: 39.898.786/0001-41
Razão Social: THALITA PEROZINI CAPORAZZO
CNPJ: 40.119.161/0001-13
Razão Social: J. A. M. DI RIENZO CONSULTORIA EMPRE-
SARIAL
CNPJ: 40.151.865/0001-73
Razão Social: CASA DE RACAO GIANINI LTDA
CNPJ: 40.104.007/0001-78
Razão Social: VILLA CAFE SAO JOSE DO RIO PRETO 
LTDA
CNPJ: 40.151.948/0001-62
Razão Social: EUDRIX COMERCIO ATACADISTA DE RESI-
NAS LTDA
Conforme processamento realizado, em 28 de Dezembro 
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, 28 de Dezembro de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
SILVA PHARMA DROGARIA RIO PRETO LTDA ME 02896/20 AIP-P-A 000164 

 
EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
SILVA PHARMA DROGARIA RIO PRETO LTDA ME 02896/20 TRM-P-A 000511 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 02901/20 AIP-S-V 000020 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
PAULINO URSINE DOS SANTOS 02929944862 02899/20 AIF-A-LF 000197 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 02887/20 AIF-S-D 000190 
NAGAMINE ACADEMIA S/C LTDA ME 02888/20 AIF-S-D 000191 
LINDOMAR LOURENCO ALVES MENDES ME 02889/20 AIF-A-LF 000193 
LUIZA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA MERCEARIA ME 02890/20 AIF-A-LF 000192 
IRMAOS BELLINI LTDA 02891/20 AIF-A-N 000291 
MENDES E MENDES DISTRIBUICAO DE PECAS PARA VEICULOS 
LTDA ME 02892/20 AIF-A-LF 000196 

FIPE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI - EPP 02893/20 AIF-A-LF 000195 
RIOTEX DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA 02894/20 AIF-A-LF 000194 
ANDREA ARANTES PRATIS - EIRELI ME 02895/20 AIF-A-LF 000198 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM 02897/20 AIF-S-E 000100 
FREI CANECO RIO PRETO RESTAURANTE LTDA ME 02900/20 AIF-P-C 000260 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 02991/20 AIF-S-F 000089 
ELSON CLEBER PUPIN 26091939807 02902/20 AIF-P-F 000120 
MERCEARIA E ARMAZÉM DO CHICÃO LTDA ME 02903/20 AIF-S-H 000236 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 02904/20 AIF-S-H 000235 
REGINALDO JOSIAS TEIXEIRA 71877452572 02905/20 AIF-S-H 000237 
LINCOLN MATHEUS DOS SANTOS PELARIN 31275662803 02906/20 AIF-S-E 000102 
THE CLUB EVENTOS LTDA EPP 02907/20 AIF-P-C 000259 
SAI DE BAIXO LANCHONETE RIO PRETO ME 02908/20 AIF-S-E 000103 
PENSIONATO HOUSE CARE RIO PRETO LTDA ME 02909/20 AIF-S-F 000140 
M R RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR 02910/20 AIF-S-F 000142 
BAR OFICIAL RIO PRETO LTDA 02911/20 AIF-S-F 000141 
CRISTIANO SINIBALDI EIRELI 02912/20 AIF-S-V 000091 
C.H.L. SILVA PASTELARIA 02913/20 AIF-S-V 000090 
J CONTE CHOPERIA LTDA 02915/20 AIF-A-N 000294 
JOÃO GUILHERME FERREIRA 02916/20 AIF-A-LF 000206 
CESAR HENRIQUE LOURENCO 02917/20 AIF-A-LF 000205 
MARCOS VINICIUS PESSINA 02918/20 AIF-A-LF 000204 
TAUAN WALACE ZAMONARO 02919/20 AIF-A-LF 000203 
MONIELE PRISCILA MACARINE 02920/20 AIF-A-LF 000202 
THIAGO JOSÉ DOS SANTOS FAVARO 02921/20 AIF-A-LF 000201 
SILVA PHARMA DROGARIA RIO PRETO LTDA ME 02896/20 AIF-P-A 000217 

 

 

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

23/12/2020. ONDE CONSTOU: 
 

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

ANTONIO HELENA DE SOUZA BAYMA 01146/20 20 UFM AIP-S-H 000184 
  

DEVE CONSTAR: 
 

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

ANTONIO GARUTTI & GARUTTI LTDA ME 01146/20 20 UFM AIP-S-H 000184 
 

São José do Rio Preto, 29 de Dezembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Federação de Karate Paulista, com sede a Rua Delegado 
Pinto de Toledo, 2448, Parque Industrial, na cidade de São 
José do Rio Preto/SP, através de seu presidente o Sr. Ro-
berto Luís Fuscaldo, convoca os fi liados para a Assembleia 
Geral Ordinária:
- Fica convocado todos os fi liados com direito a voto.
- A Assembleia será realizada no dia 23 de Janeiro de 2021, 
na cidade de Monte Alto, no Centro Cívico Cultural Dr. Elias 
Bahdur, sito a Praça XV de Maio, S/Nº (Anfi teatro Munici-
pal), com início em primeira convocação ás 9:00 horas e em 
segunda convocação ás 09:30 horas com qualquer número 
de fi liados presentes.
- Prestação de contas do ano de 2020, Eleição da Nova Di-
retoria, Defi nição de Tabela de Custas para o ano de 2021, 
Defi nições das Diretrizes, Elaboração do Calendário para 
2021, Alteração do Estatuto, Assuntos Gerais.

Obs.: Em caso de restrição do Governo Estadual ou Munici-
pal em relação a realização da Assembleia presencial, a re-
ferida Assembleia será realizada de forma Virtual no mesmo 
dia e horário marcado.

Contamos com sua presença.

Roberto Luís Fuscaldo
Presidente Federação de Karate Paulista

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 013/2020 de acordo com a seguinte indicação: 
Lote n° 1 em favor da empresa TR2 COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI pelo 
valor global R$ 15.690.500,00 (quinze milhões seiscentos e noventa mil e quinhentos 
reais), Lote n° 2 em favor da empresa JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
pelo valor global R$ 4.118.400,00 (Quatro milhões cento e dezoito mil e quatrocentos 
reais), Lote n° 3 em favor da empresa JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
pelo valor global R$ 1.429.450,00 (um milhão quatrocentos e vinte e nove mil e 
quatrocentos e cinquenta reais), Lote n° 4 em favor da empresa TR2 COMERCIO E 
SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI pelo valor global R$ 5.550.200,00 (cinco milhões 
quinhentos e cinquenta mil e duzentos reais), Lote n° 5 em favor da empresa TR2 
COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI pelo valor global R$ 1.050.500,00 (um 
milhão cinquenta mil e quinhentos reais), Lote n° 6 em favor da empresa ORLA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI pelo valor global R$ 12.120.000,00 (doze milhões 
cento e vinte mil reais), tudo em conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e 
Julgamento lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria nº 008/2020 e 009/2020) 
em 29/05/2020 e Parecer Jurídico com data de 24/12/2020, HOMOLOGA o processo 
licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Presencial nº 013/2020, do tipo menor preço 
global, cujo objeto é aquisições de material para conservação e asseio dos prédios públicos, 
destinados à atender as demandas de todas as secretarias, da demanda dos municípios 
consorciados ao Cindesp. 

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

 São José do Rio Preto - SP, 28 de Dezembro de 2020.  

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 
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CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 
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Editais de
PROCLAMAS

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. ISAAC MARTINS DA SILVA SANCHO e RAFA-
ELLA PANTOJA LOPES, sendo ELE fi lho de MARCELO 
ANTONIO SANCHO e de SARAH MARTINS DA SILVA 
SANCHO e ELA fi lha de REGINALDO DELSON DA SILVA 
LOPES e de PATRICIA PANTOJA LOPES;

2. FELIPE PEREIRA SOUZA e RAYANI MARIANA 
RIBEIRO DOS REIS, sendo ELE fi lho de JAILSON CON-
CEIÇÃO SOUZA e de ROSEMEIRE MARIA PEREIRA 
ARGENTIL e ELA fi lha de SILVÉRIO RIBEIRO DOS REIS e 
de GENI DE MELO REIS;

3. LEONARDO ALVES AZEVEDO e ANADYLA CA-
MILA GALDIOLI DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de LUIZ 
AZEVEDO FILHO e de EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA 
AZEVEDO e ELA fi lha de REINALDO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA e de CLEIDE ELIZABETI GALDIOLI;

4. JOÃO MARIANO DA CONCEIÇÃO NETO e 
JAQUELINE CAMARGO DE SOUZA DA SILVA, sendo 
ELE fi lho de ANTONIO APARECIDO DA CONCEIÇÃO e 
de LEALANDI SOUZA ANDRADE e ELA fi lha de MARCOS 
ROBERTO DOMINGOS DA SILVA e de MAIRA CAMARGO 
DE SOUZA;

5. ISRAEL MARQUES RIBEIRO e JOSEANE ZARA 
MARTINS, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO ANTONIO RI-
BEIRO e de APARECIDA MARQUES DE SALES RIBEIRO e 
ELA fi lha de NELSON MARTINS e de SILVANA OTAVIANO 
ZARA MARTINS;

6. CRISTIANO PINHEIRO SOUZA e BRUNA CARO-
LINA MARTINS GARCIA, sendo ELE fi lho de ANTONIO 
ENY SOUZA CARVALHO e de VILMA PINHEIRO e ELA 
fi lha de ROBERTO DA SILVA GARCIA e de MARILDA APA-
RECIDA MARTINS GARCIA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
28/12/2020.
 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

CLÁUDIO LUCIANO DOS SANTOS e CHRISTIAN JOSÉ SHIDOSHI. Ele, brasileiro, natural de 
Promissão, Estado de São Paulo, nascido aos três (03) de outubro de um mil novecentos e setenta e cinco (1975), 
com quarenta  e cinco (45) anos de idade, empresário, solteiro, filho de JOSÉ DEOCLÉCIO DOS SANTOS 
FILHO e de dona MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Ela, brasileiro, natural de Catanduva, Estado de São 
Paulo, nascida aos  quinze (15) de outubro de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e sete (37) 
anos de idade, empresário, solteiro, filha de KUROTUTI SHIDOSHI e de dona DONIZETI APARECIDA 
SCHIMIT SHIDOSHI.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e três (23) de dezembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


