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Deputado federal 
Geninho esteve com o 

presidente Jair 
Bolsonaro ontem em 

Brasília

Divulgação
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Formação de 
secretariado gera 

ansiedade em aliados 
de campanha

Rio Preto tem a 6ª gasolina 
mais cara do Estado, diz ANP

PESQUISADivulgação

Divulgação

Apreensões na operação

Guilherme BATISTA

CAMPANHA Dibea faz campanha neste fim de ano para incentivar adoção de animais 
resgatados vítimas de maus tratos e orienta sobre a posse responsável.                          Pág.A5

Divulgação

Bolsonaro garante a Geninho que 
comprará todas as vacinas aprovadas

O Deputado Federal Geninho 
Zuliani (DEM), relator da Medida 
Provisória que prevê um plano 
global para a aquisição de vaci-
nas contra o novo coronavírus, 
reuniu-se nesta terça-feira (15) 
com o presidente Jair Bolsonaro. 
Na pauta, o parecer à MP apre-

sentada à Câmara e a aquisição de 
vacinas pelo Ministério da Saúde.
“Foi um encontro muito importan-
te em que o presidente afirmou 
que vai comprar todas as vacinas 
disponíveis desde que estejam 
autorizadas pela Anvisa”, frisou 
Geninho.                    Pág.A3

Ambiental aplica 
R$ 233 mil 

em multas em 
apenas um dia
Segundo o capitão Ga-

briel Melo, foram aborda-
das 254 pessoas, sendo 
apreendidas seis armas de 
fogo, 65 munições e reali-
zados 99 autos de infração.
Também foram aplicadas 
nessa segunda-fei ra R$ 
233.576,50 em multas, além 
de 200 animais silvestres 
apreendidos.             Pág.A4

Com preço médio de R$ 
4,27 o litro da gasolina co-
mum, São José do Rio Preto 
apresentou o sexto maior 
valor do Estado. De acordo 
com o levantamento da ANP 
(Agência Nacional do Petró-
leo) realizado entre os dias 6 
e 12 de dezembro, o preço 
médio foi calculado com base 
em 15 postos no município, 
sendo que o valor mais baixo 
encontrado foi de R$ 4,07 e 
o mais alto R$ 4,43.                  
   Pág.A2

Câmara faz sessões extras hoje 
de manhã para limpar pauta

Câmera de 
ônibus registra 

morte de 
motociclista
Vídeo divulgado pela Se-

cretaria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança mostra 
imagens do ônibus do trans-
porte público que se envolveu 
no acidente que matou uma 
jovem de 19 anos, nesta 
terça-feira (15), na região 
central da cidade.   Pág.A4

A Câmara de Rio Preto 
faz duas sessões extras nes-
ta quarta-feira (16) no perí-
odo da manhã: uma às 10 

horas e a segunda às 11 horas.
Ao todo serão 10 projetos na or-
dem do dia para limpar pauta sen-
do quatro de autoria do executivo.

Dos projetos de lei do executivo dois 
deles são de abertura de Crédito 
Adicional Especial ambos por meio 
de convênio com o Estado. Pág.A3

Covid faz mais seis vítimas em Rio Preto

Câmera mostra a colisão

Restaurante 
pode vender 

bebida alcoólica 
após 20 horas
O Tribunal de Justiça de 

São Paulo suspendeu parte do 
decreto assinado pelo gover-
nador João Doria (PSDB) que 
proibiu a venda de bebidas al-
coólicas após as 20 horas em 
restaurantes de todo o Estado.
A decisão atende pedido da 
da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes no Esta-
do (Abrasel-SP) que ingressou 
com a ação.           Pág.A3
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LBV
Legião da Boa 
Vontade começa 
nesta semana a 
distribuição de 
cestas e kits de 
Natal que aten-
dem 125 famílias 
rio-pretenses com 
150 crianças. 
Pág.A2
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Naquele dia, diferente de 
todos, acordei às 4 da manhã.

Criança ainda, por curiosi-
dade, queria ir a Riolândia - SP, 
acompanhar os apanhadores 
de algodão.

Fui um dos primeiros a che-
gar no ‘ponto’. Depois foram 
chegando outras pessoas que 
estranhavam minha presença.

Não que eu fosse ‘rico’ ou 
de ‘família de posses’. É que as 

CARTA PARA CÍCERO
pessoas, no seu meio, se reco-
nhecem mutuamente. De certa 
forma eu era um estranho.

Mas no dia anterior eu com-
binei com o Cícero que estaria 
lá e cumpri.

Cícero chegou e nas mãos 
o ‘caldeirãozinho de marmita’, 
mas o caminhão já estava lota-
do e não pelo seu atraso, que 
foi de poucos minutos, mas é 
que o ‘gato’ já havia seleciona-
do os apanhadores para aquela 
‘viagem’, que eram muitos.

Observei que ficaram para 
trás, os mais velhos, as crian-
ças e as mulheres.

Vi no olhar de Cícero uma 
tristeza, mas o alegrei quando o 
chamei para jogar bola na rua. 
Eu ia perder a aula naquele dia, 
Cícero já as perdia em todo o 
período de colheita. Naquele 
dia após o jogo eu almocei o 
banquete do Cícero, composto 
na marmita de ‘arroz’ e ‘ovo’ 
e ele comeu o meu almoço 
servido pela minha mãe (arroz, 

feijão, bife e tomate).
Cícero era magro, miúdo, 

esquelético, parecia que ia 
‘quebrar’.

Mas Cícero tinha uma rapi-
dez e força incríveis. À época, 
apesar da tenra idade, já ‘cata-
va’ 5 arrobas de algodão.

Não sei onde ele anda.
Sei que hoje ninguém mais 

vai a Riolândia ‘catar’ algodão.
Eu, em decorrência de 

minha profissão, vou sempre 
naquela cidade visitar presos 

e em uma dessas viagens re-
lembrei de Cícero.

Cícero não mora mais em 
Três Fronteiras e acho que deve 
ter se aposentado se contou o 
‘tempo rural’.

Desejo que ele esteja com 
saúde e feliz.

Eu vou continuar indo a 
Riolândia e sempre peço não 
o encontrar naquele lugar, ver-
dadeiro inferno.

Prefiro até que meu amigo 
esteja junto de Deus, no céu, 

se for para vê-lo naquele lugar. 
É o que fico pensando quando 
vou a Riolândia e se ele, por 
ventura, ler essa carta peço 
para não chorar, porque ao 
destinatário dela quero trans-
mitir só o desejo de uma vida 
igualitária, solidária e mais jus-
ta para todos e assim ficam as 
lágrimas só para o remetente.

Dr. Gilberto Antonio Luiz 
- advogado e professor uni-
versitário

Gilberto Antônio LUIZ

ARTIGO

A Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) divulgou nesta 
semana um levantamento 
com o preço de combustíveis 
em todo o Brasil. Com preço 
médio de R$ 4,27 o litro da 
gasolina comum, Rio Preto 
apresentou o sexto maior 
valor do Estado, ficando atrás 
somente de Caraguatatuba 
(R$ 4,47), Barueri (R$ 4,37), 
Santo André (R$ 4,31), Assis 
(R$ 4,30), e São Paulo (R$ 
4,28).

De acordo com o levanta-
mento, realizado entre os dias 
6 e 12 de dezembro, o preço 
médio foi calculado com base 
em 15 postos no município, 
sendo que o valor mais baixo 
encontrado foi de R$ 4,07 e o 
mais alto por R$ 4,43. O atual 
valor médio é mais barato do 
que o constatado pela ANP em 
dezembro de 2019, que apre-
sentava R$ 4,29.  Em janeiro 
desse ano chegou a atingir R$ 
4,36 na média.

Gasolina em Rio Preto é a sexta 
mais cara do Estado, revela ANP

“Rio Preto possui histori-
camente o preço da gasolina 
muito mais elevado do que ou-
tras cidades na região. Existem 
diversos fatores que podem ex-
plicar isso. Um deles é a reto-
mada do consumo de combus-
tíveis. Durante a pandemia, 
muitas pessoas ficaram em 
casa em casa e não tiveram 
mais que se deslocar para o 
trabalho diariamente. Neste 
período a gasolina chegou até 
abaixar. Com a normalização 
do consumo, é natural que o 
preço volte a subir. Impostos, 
taxa de câmbio e as refinarias 
que fornecem para cada posto 
também influenciam no valor”, 
afirmou o economista José 
Mauro da Silva.

A pesquisa traz o preço 
médio de outros combustí-
veis na cidade. A gasolina 
aditivada aparece com uma 
média de R$ 4,52, variando 
de R$ 4,14 até R$ 5,49. O 
óleo diesel e óleo diesel S10 
estão, respectivamente, com 
um valor médio de R$ 3,50 e 
R$ 3,66. O etanol hidratado 
aparece como a opção mais 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

LEVANTAMENTO

Levantamento semanal 
da ANP mostra que Rio 
Preto tem a gasolina 
mais cara do Estado

Guilherme BATISTAbarata, com uma média de R$ 
3,00, variando de R$ 2,90 a 
R$ 3,10.

Não há previsão de que 
os valores possam abaixar 
em curto prazo. A Petrobras 
informou nesta terça-feira 
(15) que vai aumentar o pre-
ço da gasolina e do diesel. O 
reajuste, que passa a valer a 
partir desta quarta-feira (16), 
será de 4% para o diesel e de 
3% para a gasolina.

“Infelizmente não há pers-
pectiva de baixar os preços, 
mas é difícil entender o motivo 
desse reajuste. O gráfico do 
dólar está em queda e já es-
tamos com o preço no limite. 
Se os reajustes muitas vezes 
são por conta do dólar, o preço 
deveria ter uma diminuição 
também neste momento”, 
concluiu o economista.

SOLIDARIEDADE VESTIBULAR

A Fatec (Faculdade de 
Tecnologia do Estado de 
São Paulo) e a Etec pror-
rogaram as inscrições para 
o processo para o primeiro 
semestre de 2021 até 
às 15h desta quinta-feira 
(17).

As inscrições para o 
vestibulinho dos cursos 
técnicos da Etec devem ser 
feitas pelo site. O valor da 
inscrição é de R$ 19. Para 
concorrer a uma das vagas 
dos cursos de nível superior 
da Fatecs, os interessados 
também devem se cadas-
trar pelo site da instituição. 
A inscrição custa R$ 39.

Por causa da pandemia 
do novo coronavírus, as 
instituições eliminaram a 
prova do sistema de sele-
ção e apenas o histórico 
escolar será avaliado. Para 
concorrer, os candidatos 
precisam se inscrever no 
site das instituições, obe-
decendo os mesmos crité-
rios e normas do vestibular 
normal.

Fatec e Etec 
prorrogam 
inscrições 

até amanhã
Tatiana PIRES

LBV começa entregar 
cestas de Natal a 125 
famílias rio-pretenses

Todos os anos, a Legião da 
Boa Vontade leva, no mês de de-
zembro, para milhares de famílias, 
a certeza de um fim de ano mais 
digno e feliz.

É através da  Campanha Natal 
Permanente da LBV Jesus, o Pão 
Nosso de cada dia que está distri-
buindo cestas de alimentos e kits 
de higiene e limpeza a pessoas 
que já participam dos programas 
e projetos ao longo do ano e 
também a famílias de instituições 
parceiras.

A distribuição das cestas de 
alimentos, kits de higiene e limpe-
za e lembrancinhas de Natal para 
as crianças e famílias assistidas 
começaram nesta terça-feira 
(15) e a entrega é feita no horá-
rio comercial das 8h as 18h na 
Rua Dom Pedro I n°2776 na Boa 
Vista. Para evitar aglomerações as 
cestas serão distribuídas em dias 
alternados, segue nesta quarta-
-feira (16) e sexta- feira (18).

Segundo o gerente regional 
Ronei Ribeiro, em Rio Preto cerca 
de 185 cestas de alimentos e 
mais 185 de kits de higiene e lim-
peza serão distribuídos, são 125 
famílias atendidas pela entidade 
com 150 crianças.

Além de ajudar essas famílias 
que já são cadastradas na enti-
dade, o gerente regional informou 

que também tem parcerias com 
duas instituições que são bene-
ficiadas, a Anjos da Guarda de 
Rio Preto e a Anjos Sem Asas de 
Votuporanga.

“Nossa campanha já  é tra-
dicional e de março a outubro 
conseguimos arrecadar mais de 
2 milhões de quilos de alimentos 
através do SOS Covid,” afirma.

Ronei ainda ressalta que a 
nível Brasil são distribuídas cerca 
de 50 mil cestas de alimentos e 
a mesma quantidade de kits de 
higiene e limpeza.

Além de Rio Preto, segundo 
Ronei várias famílias de outras 
cidades também são beneficiadas 
como Araçatuba, Santo Expedito, 
Bauru, Ourinhos, dentre outras.

“Temos um atendimento diário 
atendendo crianças, idosos com 
diversas campanhas para ajudar 
essas famílias em vulnerabilidade 
social e insegurança”, frisa.

O gerente regional da LBV ain-
da destaca que a entidade não faz 
nada sozinha e sempre tem ajuda 
com arrecadação de alimentos. 
Diante de um ano tão difícil quan-
to esse que estamos vivendo de 
pandemia, com muitas pessoas 
desempregadas e precisando de 
ajuda, o trabalho em equipe é 
fundamental  e isso faz despertar 
o espírito de solidariedade nas 
pessoas. “Eles terão um Natal 
mais feliz e sem fome,” conclui.

Sebastiana pires de 58 anos, 
moradora de Rio Preto no bairro 
Boa Vista é uma das beneficiadas 
na entrega, ela e as duas netas 
que estudam na LBV Emily Yasmin 
Pires dos Santos de 7 anos e Ana 
Julia Pires dos Santos de 8 anos 
moram juntas e ela conta que 
a ajuda é muito bem vinda. “Eu 
pago aluguel, estou desempre-
gada e essa ajuda com alimento 
vem em boa hora”, declara.

Ela diz que cuida das netas 
desde que nasceram, pois a filha 
é dependente química e ela ficou 
com essa missão. Segundo ela, 
o auxilio emergencial que recebe 
é pouco, mas ajuda, só que mui-
tas vezes não consegue comprar 
o que as netas pedem então a 
LBV tem sido uma benção na 
vida delas.

Outra que é grata a essa 
campanha e parceria com a LBV 
é Márcia Denise Esteves Andreu 
coordenadora pedagógica da As-
sociação Anjos da Guarda de Rio 
Preto, que através da campanha 
da LBV é beneficiada com 45 
cestas de alimentos e 45 kits de 
higiene e limpeza. “A gente vive 
de doação e com a pandemia 
muitas pessoas deixaram de doar 
porque ficaram desempregadas e 
ficou difícil”, relata. A Associação 
segundo a coordenadora atende 
99 famílias com 120 crianças e 
adolescentes.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

LBV começa entregar cestas de Natal a 125 famílias 
rio-pretenses

Guilherme BATISTA
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Projeto quer obras 
em ruas e avenidas 

apenas à noite

O transtorno de obras 
nas principais ruas e ave-
nidas de Rio Preto durante 
o dia em horário comercial 
pode ficar no passado caso 
projeto de autoria do vere-
ador Jean Dornelas (MDB) 
venha a ser aprovado na 
sessão extraordinária da 
Câmara que acontece nes-
ta quarta-feira (16).

Na proposta fica proi-
bida a realização de obras 
de manutenção de roti-
na e extraordinárias nas 
principais vias  entre as 6 
horas da manhã e às 20 
horas. As vias também 
são consideradas além das 
principais avenidas, as ro-
dovias que passam dentro 
do perímetro urbano de Rio 
Preto independente de ser 
estadual ou federal.

No caso de avenidas 
o projeto do vereador traz 
as seguintes avenidas que 

poderiam ter obras de ma-
nutenção apenas no pe-
ríodo noturno: Murchid 
Homsi; Alberto Andaló-
;Bady Bassitt;Presidente 
Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira; Brigadeiro Faria 
Lima; José Munia; Fran-
cisco Chagas de Oliveira; 
Benedito Rodrigues Lisboa; 
Anísio Haddad; Potiren-
daba; Brasilusa; Nadima 
Damha;Lino José de Sei-
xas; Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto; Danilo Ga-
leazzi; Fortunado Ernesto 
Vetorasso; Mirassolândia; 
Domingos Falavina e Anto-
nio Antunes Junior.

Exceção – este horário 
nestas avenidas não se 
aplicará caso as mesmas fi-
quem nas proximidades de 
hospitais, escolas, asilos 
ou casas residenciais – já 
que estás obras noturnas 
poderiam causar transtor-
nos.

Sérgio SAMPAIO

NA CÂMARA

Promessa
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prometeu que vai 

liberar recursos financeiros para comprar todas as vacinas apro-
vadas tecnicamente pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), com o propósito de imunizar a população contra a 
covid-19. A Coronavac, cuja produção no Brasil está sendo 
executada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório 
chinês Sinovac, estava fora dos planos do presidente por causa 
de imbróglio político envolvendo o governador João Doria (PSDB), 
principal defensor da vacina. A promessa do presidente foi feita 
ontem ao deputado federal Geninho Zuliani (DEM). O parla-
mentar, com domicílio eleitoral em Olímpia, é relator da Medida 
Provisória que estabelece aquisição de vacinas para combater o 
coronavírus. “Foi um encontro importante em que o presidente 
afirmou que vai comprar todas as vacinas disponíveis no mer-
cado”, revelou. Promessa à parte, a imunização da população é 
o mínimo que se espera do governo central, responsável direto 
por todas as campanhas de vacinação existentes no País. Na 
foto, Geninho e Bolsonaro em reunião, no Palácio do Planalto.

Suspense
Edinho Araújo (MDB) 

não fez nenhuma indica-
ção ontem para continuar 
preenchendo as vagas de 
primeiro escalão do seu fu-
turo governo. Até o final da 
tarde o suspense foi inten-
so, principalmente no meio 
político. É que o vereador 
Fábio Marcondes (PL), por 
exemplo, continua cotado 
para ficar com a Secretaria 
de Esporte. Só que existe 
um pormenor a ser desven-
dado: se Marcondes será o 
secretário ou se vai indicar 
algum aliado para ocupar a 
pasta. O PL, por ter coligado 
com o MDB na campanha, 
terá espaço no governo.

Tenta de novo
A Defensoria Pública tentou postergar mais uma vez as au-

diências públicas, que serão promovidas pela Câmara, com o 
objetivo de debater o Novo Plano Diretor, porém, a juíza Tatiana 
Pereira Viana Santos, da 2ª Vara da Fazenda do Estado, em 
decisão ontem, manteve o evento para a próxima sexta-feira. 
Como são duas audiências, a primeira começa às 19h e a se-
gunda às 20h. A pedido da Defensoria, a juíza havia suspendido 
as audiências marcadas para a última sexta-feira. No pedido, 
a Defensoria alegou que o horário não permitia a participação 
popular para debater o projeto, que vai determinar como será 
o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. Para promover 
as audiências públicas, com base nas determinações da juíza, 
o presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP), se reuniu com os 
vereadores da Mesa Diretora segunda-feira e decidiu marcar para 
sexta-feira. Pauléra disse que está convocando a população, por 
meio de publicidade na mídia, para participar do evento. O acesso 
à Galeria do Legislativo, no entanto, será limitado por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

Rescaldo
O presidente do Demo-

cracia Cirstã, Adilson Felicia-
no, não quis ainda comentar 
declaração do candidato a 
prefeito derrotado Rogério 
Vinicius dos Santos de que 
irá deixar o partido. Rogé-
rio disse que não recebeu 
estrutura do partido para 
fazer campanha mais ro-
busta para melhorar o seu 
desempenho nas urnas. 
Aliás, a relação entre eles 
se deteriorou em plena 
campanha eleitoral, ou seja, 
cada um tomou seu rumo, 
o que contribuiu para piorar 
ainda mais o desempenho 
na disputa pelos votos. É 
o rescaldo da campanha…

Ansiedade
Enquanto o prefeito não 

concluir as indicações para 
compor o primeiro escalão, 
a ansiedade domina os ner-
vosos de alguns cotados. 
Parece brincadeira, mas não 
é! Um aliado revelou que 
nem tomando clonazepam 
a ansiedade não passa. O 
diabo é que as vagas estão 
reduzindo e a indicação ofi-
cial não vem à tona. A saída, 
portanto, é partir para a reza 
brava. Detalhe, o prefeito 
é religioso e não acredita 
nessa força transcendental. 
Agora, a única força per-
ceptível é a caneta que está 
sobre a mesa no 8º andar 
da Prefeitura.

Agora é tarde
A comissão externa da 

Câmara dos Deputados, que 
acompanha as ações de 
combate à covid-19, realizará 
audiência virtual amanhã, às 
9h30, para discutir a retoma-
da das aulas presenciais na 
educação básica em 2021. 
Aliás, por causa da pande-
mia do coronavírus foi criado 
protocolo para tudo, com o 
propósito de retomar as ativi-
dades econômicas. Até para 
vender pinga nos botecos 
tem protocolo, menos para o 
setor educacional. Se tivesse 
reduzido o horário, com me-
nos alunos, sem merenda, 
talvez fosse a saída. Agora 
é tarde…

Tem tempo
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, falando so-
bre as nomeações para os 
cargos topes, disse que o 
prefeito Edinho tem até a 
última semana do ano para 
concluí-las. Lembrou que 
ainda estão sem definição 
vários cargos para o próxi-
mo governo, por exemplo, 
secretarias da Educação, 
Esporte, Trabalho, Serviços 
Gerais, Emcop e as duas 
subprefeituras, a de Schmitt 
e de Talhado. “Ele (Edinho) 
está analisando os quadros”, 
ponderou. Nimer, que hoje é 
subprefeito de Talhado, foi 
nomeado para a Emcop, que 
tem mais visibilidade.

Paga conta
Deputados do Psol e do 

PCdoB criticaram as contra-
partidas exigidas dos estados 
no projeto de lei complemen-
tar para o refinanciamento 
das dívidas, como a venda 
de estatais e proibição de 
reajustes a servidores. Fer-
nanda Melchionna (Psol-RS) 
diz que a proposta é preju-
dicial ao funcionalismo: “O 
projeto piora as medidas de 
ajuste, as medidas contra os 
servidores, em uma lógica 
de agiotagem da União com 
os estados da Federação.”  
O grupo entende que a po-
pulação, que paga a conta 
da crise econômica, será 
afetada.

PELA ANVISA

Câmara faz duas extraordinárias 
para limpar pauta acumulada

A Câmara de Rio Preto faz 
duas sessões extras nesta 
quarta-feira (16) no período 
da manhã sendo uma às 
10 horas e a segunda às 11 
horas.

Ao todo serão 10 projetos 
na ordem do dia para limpar 
pauta sendo quatro de autoria 
do executivo e os demais de 
autoria dos vereadores.

Dos projetos de lei do 
executivo dois deles são de 
abertura de Crédito Adicional 
Especial ambos por meio 
de convênio firmado com o 
governo do Estado – o valor 
total das duas propostas é 
de R$ 357.191,24 e outro 
projeto na votação autoriza 
a município a realizar doação 
de rede de energia elétrica 
e iluminação pública à CPFL 
(Companhia Paulista de Força 
e Luz). Por último o executivo 
tem também um projeto de 
lei complementar na pauta 
que incluiu área no perímetro 

urbano.
São ao todo seis projetos 

de vereadores sendo quatro 
de autoria do emedebista Jean 
Dornelas – um que fala sobre a 
manutenção de obras em vias 
principais da cidade apenas 

dispõe sobre o atendimento 
em atenção à saúde visual 
primaria nas Posto de Saúde 
da Família (PSF), CAIS, UBS e 
escolas municipais e por último 
um projeto que dispõe sobre 
a utilização de lacre inviolável 
nas embalagens de produtos 
alimentícios entregues em do-
micilio para consumo imediato, 
todas a propostas terão seu 
mérito votado.

Outro projeto na pauta é do 
vereador Jorge Menezes (PSD) 
que dispõe sobre a isenção 
do preço público cobrado em 
razão da permissão de uso no 
exercício do comércio e presta-
ção de serviços de ambulantes 
na cidade, essa isenção valeria 
durante o período de Pandemia 
Covid-19.

Por último na pauta os vere-
adores vão apreciar projeto de 
autoria do vereador Marco Rillo 
(Psol) que institui no município 
a “Semana dos Movimentos 
Sociais Dalete Ferreira” que 
será comemorada anualmente 
na semana de 3 de outubro.

Sérgio SAMPAIO

entre as 6 da manhã e as 
20 horas, o outro que dispõe 
sobre o fornecimento e insta-
lação de válvulas de retenção 
de ar na tubulação do sistema 
se abastecimento de água de 
Rio Preto, o terceiro projeto 

Sérgio SAMPAIO

HOJE DE MANHÃ

Câmara tem duas sessões extraordinárias na manhã 
desta quarta-feira para limpar pauta de fim de ano

Bolsonaro diz a Geninho 
que comprará todas as 

vacinas aprovadas
“Foi um encontro muito importante em 

que o presidente afirmou que vai comprar 
todas as vacinas disponíveis no mercado, 

desde que estejam autorizadas pela 
Anvisa”, frisou Geninho

O Deputado Federal Geni-
nho Zuliani (DEM/SP), relator 
da Medida Provisória que prevê 
um plano global para a aquisi-
ção de vacinas contra o novo 
coronavírus, reuniu-se nesta 
terça-feira (15) com o presi-
dente Jair Bolsonaro. Na pauta, 
o parecer à MP apresentada à 
Câmara na última semana e a 
aquisição de vacinas contra a 
Covid pelo Ministério da Saúde.

“Foi um encontro muito 
importante em que o presi-
dente afirmou que vai comprar 
todas as vacinas disponíveis no 
mercado, desde que estejam 
autorizadas pela Anvisa”, frisou 
Geninho.

O parlamentar também 
apresentou ao presidente o 
parecer emitido, referente à 
MP 1.003 que permitirá a ade-

são do Brasil à Aliança Covax 
Facility, consórcio internacional 
formado por 168 países com o 
objetivo de promover acordos 
multilaterais para acelerar a 
compra e distribuição de uma 
vacina contra a Covid-19, sob 
a coordenação da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde). 
O documento protocolado na 
semana passada na Câmara 
dos Deputados, será votado na 
sessão de hoje, em plenário.

“Bolsonaro viu o relatório, 

acatou o parecer e sugestões 
relacionadas à aquisição de 
vacinas e plano nacional de 
imunização”, afirmou Geninho.

No parecer, o deputado 
recomenda ainda ao Ministério 
da Saúde que toda a população 
brasileira seja imunizada contra 
Covid-19 no prazo de um ano 
e que o plano nacional de imu-
nização, a ser implementado 
em todo o País pelo Ministério 
da Saúde, precisará garantir 
a incorporação de todas as 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br vacinas contra a doença, com 

reconhecida eficácia e segu-
rança, especialmente as que já 
estão sendo testadas no Brasil, 
como é o caso da vacina de 
Oxford, criada e desenvolvida 
em parceria com a farmacêutica 
AstraZeneca, Coronavac, da Si-
novac e da Pfizer, desenvolvida 
pela empresa alemã BioNTech 
e a farmacêutica chinesa Fosun 
Pharma.

O documento também re-
comenda que a Anvisa au-
torize o uso emergencial e 
temporário de vacinas, desde 
que já tenham sido aprovadas 
por outros órgãos regulatórios 
internacionais, como o Food 
and Drug Administration (FDA), 
European Medicines Agency 
(EMA), Pharmaceuticals and 
Medical Devices Agency (PMDA) 
e National Medical Products 
Administration (NMPA).

TJ libera bebida 
alcoólica em 

restaurante após 20h

O TJ-SP (Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo) 
suspendeu, na noite nesta 
segunda-feira (14), parte de 
um decreto assinado pelo 
governador João Doria (PSDB) 
que proibiu a venda de bebidas 
alcoólicas após as 20 horas em 
restaurantes de todo o Estado.

A decisão atende pedido da 
seccional da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes 
no Estado (Abrasel-SP) que 
ingressou com a ação.

O desembargador Renato 
Sartorelli, do TJ-SP, concedeu 
liminar suspendendo tempora-

riamente trecho de decreto do 
governo paulista, no que diz 
respeito a proibição da venda 
de bebidas alcoólicas.

Na decisão o desembar-
gador acolheu o argumento 
segundo o qual não haveria 
estudos científicos que com-
provem relação de causa e 
efeito entre o consumo de 
bebidas alcoólicas e o contágio 
pela covid-19.

Na sua fundamentação, 
Sartorelli também cita prejuízos 
financeiros que, na sua avalia-
ção, o setor de restaurantes 
suportaria com a proibição de 
venda de bebidas alcoólicas 
depois das 20 horas.

Sérgio SAMPAIO

LIMINAR 



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
16 de dezembro de 2020 COTIDIANO

Câmera de ônibus registra 
acidente com moto no 

centro de Rio Preto

Vídeo divulgado pela Se-
cretaria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança mostra 
imagens do ônibus do trans-
porte público que se envolveu 
no acidente que matou uma 
jovem de 19 anos, nesta 
terça-feira (15), na região 
Central da cidade.

De acordo com as informa-
ções prestadas por testemu-
nhas ao Corpo de Bombeiros, 
o motociclista seguia pela rua 

Prudente de Moraes quando 
no cruzamento com a rua 
Antonio de Godoy ocorreu a 
colisão. O jovem teria des-
respeitado o sinal vermelho.

A vítima chegou a ser 
socorrida, mas não resistiu 
aos ferimentos. A causa do 
acidente será investigada 
pela Polícia Civil.

O DHoje entrou em con-
tato com a Itamarati solici-
tando o posicionamento da 
empresa, mas não recebeu 
até o final desta edição.

Tatiana PIRES

FATAL
Bebê fica ferido 
com água quente 

de banheira

Um bebê de sete meses 
sofreu um acidente domésti-
co, nesta segunda-feira (14), 
no bairro São Deocleciano, 
em Rio Preto. Segundo o 
boletim de ocorrência, a 
menina sofreu queimaduras 
nos pés após chutar a ba-
nheira preparada para seu 
banho que estava com água 
quente.

Uma equipe do Samu 
(Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência) foi acio-
nada e encaminhou a vítima 
para o hospital Santa Casa, 
onde permaneceu interna-
da para cuidados médicos. 
A assessoria de imprensa 
do hospital informou que a 
menina sofreu queimaduras 
de 1º grau e a previsão é de 
que ela receba alta médica 
nesta terça-feira (15).

O caso foi registrado 
como lesão corporal culposa 
e será encaminhado para o 
3º Distrito Policial.

Tatiana PIRES

7 MESES

Serralheiro perde 
R$ 13 mil em golpe 
na compra de carro

Golpe de venda e compra 
de veículos através de anun-
cio pela internet faz mais 
duas vítimas em Rio Preto, 
que nesta segunda-feira (14) 
procuraram a Polícia Civil para 
fazer a denúncia. Uma delas, 
teve um prejuízo de R$ 13 mil. 
O estelionato será investigado 
pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um taxista 
de 44 anos fez um anúncio 
de um veículo Honda Civic, 
pedindo R$ 33 mil. O este-
lionatário entrou e contato, 
inclusive pediu desconto, já 
que o veículo seria para um 
amigo dele. Em outra ligação, 
o golpista informou que uma 
pessoa estaria saindo da ci-
dade de Fernandópolis com 
o intuito de comprar o carro.

Na verdade, se tratava de 
um serralheiro de 50 anos 
que também foi enganado 
pelo estelionatário. Ele viu 
um anúncio clonado pelo 
golpista, que pedia R$ 25 
mil pelo veículo. Para o serra-
lheiro, o estelionatário contou 
que o carro estava com um 
sobrinho, em Rio Preto, e que 
ele pediria a localização de 
onde estava o carro, para que 
o comprador pudesse ver, e 
caso tivesse interesse, fazer 
a transferência bancária.

O carro estava em uma 
oficina mecânica para repa-
ros no para-choque. Ao se 
interessar pelo veículo, o ser-
ralheiro fez uma transferência 
de R$ 13 mil. Em seguida, 
as duas vítimas perceberam 
que haviam caído num golpe 
quando o dinheiro não caiu 
na conta do dono do veículo.

Tatiana PIRES

ESTELIONATO

Bebê foi socorrido e levado à emergência da Santa 
Casa, onde ficou internado

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

JOSEFA CÉLIA DE JESUS JULIANO, 
natural de Cosmorama/SP, faleceu aos 
51 anos de idade. Era casada com o Sr. 
Gilberto Pontes Juliano e deixa os fi lhos  
Sabrina Haila Juliano e Samantha Carla 
Juliano. Foi sepultada no dia 15/12/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
do Parque Jardim da Paz para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

NOEMIA PEREIRA ALVES, natural de 
Nova Granada/SP, faleceu aos 91 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Antonio Cassiano 
Alves e deixa os filhos Dulce Helena, 
Sérgio Paulo, Antonio Marcos, Miriam, 
Paulo Cesar, Celonice, Vera Marcia e 
Maria Sueli (falecida) Foi sepultado no 
dia 15/12/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para cemitério São João Batista.

OSVALDO PAES DE ALMEIDA, natural 
de Votuporanga/SP, faleceu aos 68 anos 
de idade. Era casada com a Sra. Creusa 
Novaes de Mello Almeida e deixa os fi lhos 
Andresa, André e Israel. Foi sepultado 
no dia 15/12/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório do Parque Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim da Paz.

EDUARDO PEREIRA DE FRANÇA FI-
LHO, natural de São Paulo/SP, faleceu aos 
59 anos de idade. Era casada com a Sra. 
Elizabete de Jesus França e deixa os fi lhos 
Eduardo Pereira de França Neto, Kátia de 
França Lopes, Kariny França de Souza, 
Thiago Pereira de França. Foi sepultado 
no dia 15/12/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório do Parque Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim da Paz.

DULCIDE MARIA DO NASCIMENTO, 
natural de Simões/PI, faleceu aos 69 anos 
de idade. Era viúva do Sr. Otaviano do Nas-
cimento. Foi sepultada no dia 15/12/2020, 
às 17:30, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

GERALDO FERREIRA LIMA, faleceu 

  FALECIMENTOS

aos 78 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Neusa Ribeiro de Mello e deixa os 
fi lhos Rosalvo, Rosineide, Romildo, Ro-
sangela, Rosilene, Valdirene. Foi sepultado 
no dia 15/12/2020, saindo seu féretro do 
velório da Ressurreição para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

SILVANA CEZAR FERREIRA, faleceu 
aos 45 anos de idade. Era solteira e deixa 
os fi lhos Anderson, Leonardo, Natalia e 
Kauan. Foi sepultado no dia 15/12/2020, 
saindo seu féretro do velório da Ressur-
reição para cemitério São João Batista.

JOÃO MOREIRA DE SOUZA, faleceu 
aos 57 anos de idade. Era solteiro e deixa 
os fi lhos Davi e Saulo. Foi sepultado no dia 
15/12/2020, saindo seu féretro do velório 
direto para cemitério municipal de Motne 
Aprazível.

LUIZ CARLOS ANTONIO, faleceu aos 
66 anos de idade. Era casado e deixa os fi -
lhos Fernanda, Frederico, Fábio e Fabiana. 
Foi sepultado no dia 15/12/2020, saindo 
seu féretro do velório de Neves Paulista 
para cemitério de Neves Paulista.

TEREZINHA BUENO VALERETO, fale-
ceu aos 72 anos de idade. Era viúva de 
Paulo Valereto e deixa os fi lhos Paulo, 
Gilmar, Flávio e Wagner (falecido). Foi 
sepultada no dia 15/12/2020, saindo seu 
féretro do velório da Ressurreição para 
cemitério São João Batista.

MARLENE FRACALOSSI, faleceu aos 
52 anos de idade. Era solteira e deixa os 
fi lhos Gustavo e Bianca. Foi sepultada no 
dia 15/12/2020, saindo seu féretro do 
velório da Ressurreição para cemitério 
São João Batista.

LUCIA HELENA OLIVEIRA SILVA, fa-
leceu aos 66 anos de idade. Era casada e 
deixa os fi lhos Flávio Eduardo e Andressa. 
Foi sepultada no dia 15/12/2020, saindo 
seu féretro do velório da Ressurreição 
para cemitério São João Batista.

Imagens de segurança do ônibus registram o momento 
do acidente fatal
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Ambiental aplica 
R$ 233 mil em multas 

em um dia de operação
A PRF (Polícia Rodoviária 

Federal) prendeu dois mora-
dores de Rio Preto, de 31 e 
39 anos, transportando um 
carregamento de bebidas 
argentinas sem nota, com 
valor estimado em  R$ 615 
mil. O caminhão, com placas 
de Rio Preto, foi abordado no 
quilômetro 230 da rodovia 
BR-153. O flagrante acon-
teceu nesta quinta-feira (5), 
em Marília.

Segundo informações da 
PRF, inicialmente, os suspei-
tos disseram que saíram da 
cidade de Flor da Serra (SC ) 
e que estariam transportando 
uma mudança para Itajobi 
(SP). No entanto, eles não ti-
nham documento em relação 
à mudança, nem informações 
precisas sobre o contratante e 
endereço de entrega, o que, 
somado às versões contradi-

tórias apresentadas, levantou 
suspeitas.

Ao verificar a carga do ca-
minhão, os policiais descobri-
ram, escondidos no fundo do 
baú e ocultadas por móveis,  
2385 garrafas de vinho de 
nacionalidade Argentina, sem 
documentação.

Os vinhos transportados 
eram da marca Angélica Zapa-
ta, 640 unidades, DV Cate-
na Cabernet Malbec, 539 
unidades, El Enemigo, 600 
unidades, DV Catena Malbec 
Malbec, 606 unidades. A 
dupla, as bebidas e o veículo 
foram encaminhados à Polícia 
Federal de Marília. Eles devem 
responder pelo crime de des-
caminho.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

NA REGIÃO

Polícia Ambiental 
divulgou resultado 
parcial da 
operação na região 
de Rio Preto

Divulgação

DESVIO DE ROTA

Operação contra transporte ilegal de 
combustível tem alvos em Rio Preto
Agentes da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) e do Ministério 
Público do Rio de Janeiro reali-
zam uma operação contra uma 
quadrilha suspeita de transporte 
ilegal de combustível. Desenca-
deada na manhã desta terça-fei-
ra (15), a operação “Desvio de 
Rota” cumpre 25 mandados de 
busca e apreensão no Rio e 9 
em São Paulo. O alvo da opera-
ção na região de Rio Preto não 
foi divulgado.

Na região de Rio Preto, o 
objetivo é a busca de infor-
mações para instruir processo 
de crime tributário no RJ. De 
acordo com o inspetor da PRF 
Flavio Catarucci, a empresa não 
necessariamente tem relação 
com o crime.

“As empresas do RJ com-
pram no estado de SP para se 
beneficiar do ICMS de 12% e in-
formam o destino no próprio es-
tado. Após a aquisição, tomam 
destino diverso do informado, 
levando a mercadoria clandesti-
namente sem pagar a diferença 
de ICMS. A diferença no ICMS 
entre São Paulo e Rio de Janeiro 
é de 20% e comprando aqui em 
São Paulo, eles pagam 12% 
de ICMS. Ao entrar no Rio de 
Janeiro deveriam pagar 32%.
Para se livrar dessa diferença 
eles emitem a nota fiscal para 
entrega aqui dentro do Estado, 
porém a mercadoria segue para 
o RJ”, explicou.

Os mandados de busca e 

apreensão foram expedidos 
contra uma quadrilha que trans-
porta combustível – etanol 
– em rodovias federais sem 
documentação fiscal válida. Já 
foram apreendidos cerca de 
três milhões de litros de etanol. 
O prejuízo estimado com a so-
negação fiscal é superior a R$ 
1 bilhão.

A ação foi deflagrada pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
pelo Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MP-RJ) e 
pela Secretaria de Estado de 
Fazenda (SEFAZ-RJ). Durante as 
investigações, que iniciaram em 
2019, foram apreendidas mais 
de 70 carretas transportando 
etanol com irregularidades fis-
cais, no Rio de Janeiro.

Os veículos eram encami-
nhados pela PRF à SEFAZ-RJ 
e ficavam apreendidos até o 
pagamento do imposto, além da 
multa. O MP-RJ era notificado 
após os flagrantes realizados. 
Quando o imposto não era 
pago, a Secretaria de Fazenda 
declarava o perdimento do 
combustível e doava para as 
polícias estaduais.

Foram expedidos 25 man-
dados de busca e apreensão 
no Estado do Rio de Janeiro e 
nove no Estado de São Paulo, 
sendo oito em usinas suspeitas 
de venderem combustível com 
notas fiscais inidôneas. Todos 
os mandados foram expedidos 
pela Justiça Estadual do Rio de 
Janeiro – Comarca de Duque 
de Caxias – e destinam-se a 

aumentar o conteúdo probatório 
da investigação. Os envolvidos 
podem responder processo 
criminal por sonegação fiscal e 
organização criminosa.

Em 2019, alguns servidores 
públicos chegaram a receber 
ameaças anônimas devido às 
apreensões de combustível. O 
fato impulsionou ainda mais os 
órgãos públicos a intensificarem 
a repressão ao ilícito e a inves-
tigação continua em caráter 
sigiloso.

A investigação aponta que 
os criminosos deixavam de pa-
gar a alíquota de 32% referente 
ao Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). 
O litro do etanol chegava a ser 
comprado com desconto de 
quase R$ 1 quando vendido 
sem documentação fiscal váli-

Tatiana PÌRES
redacao@dhoje.com.br

da, gerando uma concorrência 
desleal no comércio, além de 
causar enorme prejuízo aos 
cofres públicos e estimular a 
formação de organizações cri-
minosas.

Mais de 110 policiais rodovi-
ários federais atuam no cumpri-
mento dos mandados de busca 
e apreensão, no Rio de Janeiro 
e em São Paulo. A operação foi 
batizada como “Desvio de Rota” 
devido à utilização de caminhos 
alternativos pela quadrilha para 
desviar dos principais pontos de 
fiscalização. Os veículos per-
corriam caminhos mais longos 
para evitar a abordagem dos 
órgãos fiscalizadores. A inves-
tigação ainda apurou que os 
sonegadores usavam “olheiros” 
e “batedores” para tentar fugir 
da PRF e da SEFAZ-RJ.

Divulgação



Em meio à pandemia do Coronavírus, ela se tornou protago-
nista de muitas discussões e debates. Foi endeusada e odiada. 
Por alguns momentos, foi apontada como a solução para algo 
invisível que estava e ainda está assolando a humanidade. Me 
refiro a vitamina D.

As questões a que se pretende responder são muito claras: 
a vitamina D realmente é importante para saúde cardiovascu-
lar? Será que a vitamina D seria mais um tema de modismo ou 
haveria argumentos para defender sua aplicabilidade clínica?

Para que as respostas destas questões sejam respaldadas 
em fundamentos científicos, vamos descrever o “currículo” da 
vitamina D, destacando seus principais atributos e funções: 

- desenvolvimento dos nossos ossos; 
- participação no metabolismo do cálcio; 
- ativação do sistema imunológico; 
- ação anticancerígena; 
- atividade hormonal regulando diversas funções orgânicas.
Antes de estabelecer uma espécie de “sentença” quanto 

ao benefício ou não da vitamina D para a saúde cardiovascu-
lar, cabe mais um comentário de relevante contextualização. 
Quando se defende a vitamina D no cenário das doenças car-
diovasculares, temos de enfatizar dois aspectos diferenciais: a 
vitamina D ser conceitualmente útil no combate das doenças 
cardiovasculares seria um ponto; outra análise seria debater 
se teríamos de efetivamente suplementar a vitamina D para 
assim obter os benefícios cardiovasculares.

Para melhorar a compreensão destes dois aspectos, quero 
colocar em discussão a seguinte polêmica: a vitamina D é 
benéfica para o coração e nossa alimentação diária supre esta 
demanda ou, por outro lado, considerando a ingestão irregular 
da vitamina D, deveríamos suplementá-la regularmente?

Chega de tantas perguntas, vamos às respostas, pois sei 
que a ansiedade aumenta com tantas análises preliminares.

A vitamina D é, de forma direta ou indireta, fundamental 
para as funções cardiovasculares. A propriedade que a vitamina 
D tem de desempenhar as funções semelhantes a um hor-
mônio faz dela uma importante aliada na regulação e controle 
de muitas reações orgânicas. Isto não significa que, sempre e 
de forma absoluta, a vitamina D necessite ser suplementada.

Alguns critérios podem ser utilizados para orientar melhor 
este processo de suplementação da vitamina D. Estes crité-
rios, apresentados abaixo, são oriundos de análises feitas em 
estudos (muitos ainda em andamento ou ainda necessitando 
de maior robustez) e também da experiência profissional dos 
especialistas: 

- dosar a vitamina D no sangue e identificar valores baixos; 
- avaliar o padrão alimentar de uma pessoa ou comunidade 

e identificar que faltam alimentos ricos em vitamina D (carnes, 
ovos e cogumelos); 

- identificar sinais de imunidade comprometida, seja pelo 
desenvolvimento frequente de infecções ou câncer; 

- identificar questões relacionadas ao metabolismo do 
cálcio, ou seja, sinais de fraqueza óssea; questões climáticas 
muito desfavoráveis, prejudicando a exposição adequada ao 
sol, uma vez que ativação da vitamina D depende do banho 
de sol; 

- pessoas obesas, hipertensas e diabéticas: alguns estudos, 
ainda que necessitem aprimorar a sua precisão, apontam para 
uma correlação negativa destes fatores de risco com os níveis 
sanguíneos da vitamina D, ou seja, quanto maior a intensidade 
destes fatores de risco, menores seriam os níveis da vitamina 
D no sangue.

Estes critérios acima, embora possam orientar e embasar a 
suplementação da vitamina D, em nenhum momento incorpo-
ram um caráter absoluto. O mais prudente sempre seria evitar 
tendências de modismo, aproximando as decisões das mais 
razoáveis constatações científicas.

Retomando a discussão sobre a vitamina D e seu papel 
protetor contra as doenças cardiovasculares, vale destacar 
que, mais importante do que a dosagem de vitamina D na 
suplementação, seria saber individualizar o caso, definindo, 
de forma ampla, as orientações acerca das fontes alimentares 
de vitamina D e da relevância de uma regrada exposição solar.

Acerca da saúde cardiovascular e os benefícios da vitamina 
D, vou finalizar com três perguntas e respostas que frequen-
temente causam dúvidas nas pessoas:

1) A vitamina D pode ser suplementada para qualquer 
faixa etária? Sim, pode-se suplementar para todas as idades, 
sempre individualizando a dosagem e a duração do tratamento, 
recorrendo continuamente aos critérios acima descritos para 
continuar ou interromper a suplementação.

2) Quantas vezes por ano devo dosar a vitamina D no 
sangue? Em geral, duas vezes por ano -uma por semestre- 
pode ser interessante para prevenir eventual deficiência desta 
vitamina. Lembrando, também, que há pessoas com maior 
propensão a níveis baixos de vitamina D e, nestas pessoas, a 
dosagem no sangue deveria ser feita mais vezes.

3) Se eu tomar suplemento de vitamina D, mesmo assim 
devo priorizar o banho de sol? Sim, pois o sol tem a função 
nobre de promover a ativação da vitamina D, facultando a 
absorção da mesma em nosso organismo. A vitamina D atua 
como um hormônio e precisa ser ativada com auxílio dos raios 
solares.

A vitamina D, tendo em vista suas propriedades e atributos, 
é uma maravilha da natureza e deve ser empregada como 
aliada no fortalecimento de nosso sistema imunológico e na 
prevenção e combate às doenças em geral, como as doenças 
cardiovasculares.

A vitamina D não é o tratamento em si para doenças car-
diovasculares e por isto não deve ser motivo de modismo. A 
melhor dosagem da vitamina D para suplementação depende 
da adoção de critérios claros e da individualização de cada 
caso.

Nem sempre será necessário suplementar a vitamina D, 
mas deixar de lado seu papel como um verdadeiro hormônio e 
sua capacidade de auxiliar na regulação das reações orgânicas, 
seria como estar diante de uma ameaça e não usar todos os 
recursos disponíveis.

Muito importante interagir com seu médico e identificar 
qual a sua situação e se o seu caso abarca critérios objetivos 
para adequada suplementação da vitamina D, principalmente 
pensando na proteção cardiovascular. 

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

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br
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A vitamina D e a saúde 
cardiovascular: modismo 

ou ciência?
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CAMPANHA

O Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e a Diretoria 
do Bem-Estar Animal (Dibea) 
promovem neste mês a cam-
panha Dezembro Verde, que 
tem o objetivo de incentivar 
a adoção de animais, bem 
como abordar o tema da 
posse responsável.

O CCZ conta com um 
programa permanente de 
adoção dos animais que se 
encontram no local. Esses 
animais, tanto cães quanto 
gatos, são resgatados de 
situação de maus-tratos e 
abandono pelo Corpo de 
Bombeiros e levados ao Zoo-
noses para serem tratados, 
vacinados, castrados, micro-
chipados e posteriormente 
doados. O trabalho é realiza-
do em conjunto pela equipe 
do Centro e da Diretoria do 
Bem-Estar Animal.

“Antes de adotar, é pre-
ciso levar em conta que 
um animal tem uma série 
de necessidades. Por isso, 
é preciso pensar bem, pois 
abandono é crime”, afirmou 
a diretora da Dibea, Karol 
Prado.

Atualmente, o CCZ está 
com 25 animais aptos para 
serem adotados, sendo que 
em média 15 são doados to-
dos os meses. A preferência, 
de acordo com a diretora, 
são os filhotes e as fêmeas, 
mas os cães que mais che-
gam ao local são machos 
adultos, como é o caso do 
vira-latas “Washington”, que 
é o cão mais antigo no CCZ. 
“Washington chegou pelos 
bombeiros em fevereiro, com 
fratura exposta. Tivemos que 
amputar a patinha da fren-

Dibea incentiva 
adoção de animais 
neste fim de ano

te”, explicou Karol.
Apesar de ter perdido uma 

das patas, o cão continua 
ativo, mas até o momento 
não encontrou um lar, assim 
como “Touro”, “Nego”, “Ju-
venal”, “Antônio”, “Nestlé”, 
“Jacinta”, “Triniti” e os filhotes 
que ainda não receberam 
nome. “A maioria deles é 
manso e costuma se adaptar 
rápido com os novos donos”, 
reforçou a diretora.

Como adotar - O interes-
sado deve procurar o CCZ, 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Dibea lança campanha para incentivar doação de animais 
resgatados vítimas de maus-tratos

Divulgação

COVID

Rio Preto registra mais seis mortes em 24 horas

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto atualizou nesta 
terça-feira (15) os casos de 
Covid-19 no município. Fo-
ram confirmados mais seis 
óbitos pela doença, che-

Vinicius LIMA

Divulgação

Prefeitura renova 
concessão de  área 
para Amigos da Hippo

por exame PCR (infecção 
recente) e oito por teste so-
rológico. Com isso, a cidade 
totaliza 31.595 casos, sen-
do 2.930 em profissionais 
da saúde.

Rio Preto ainda conta-
bilizou 148 pacientes re-
cuperados nas últimas 24 
horas, chegando a marca de 
29.545 curados, o equiva-
lente a 93,5% dos casos. Já 
foram atendidos 127.488 
pacientes com sintomas 
gripais e 111.456 testes 
realizados. Vale ressaltar 
que os exames coletados no 
inquérito sorológico ainda 
estão sendo computados e 
não entraram na contagem 

final dos casos de Covid-19. 
O coeficiente de incidência 
é de 6.858 casos para cada 
100 mil habitantes.

Atualmente são 269 
pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo 102 
na UTI e 167 na enferma-
ria. Dentre esses casos, 
144 já foram confirmados 
com coronavírus, com 75 
internados na UTI e 69 na 
enfermaria. O número acu-
mulado de casos de SRAG é 
de 3.302. Segundo o Seade 
(Sistema Estadual de Análi-
se de Dados e Estatísticas) 
a região está com 53,4% 
dos leitos de UTI ocupados.

POR 5 ANOS

Rio Preto registrou mais seis mortes em 24 horas

gando a 849 mortes desde 
o início da pandemia. A taxa 
de letalidade é de 2,68%.

Também foram regis-
trados mais 63 casos de 
coronavírus, sendo que 
55 foram diagnosticados 

preferencialmente no período 
da tarde. A equipe vai con-
versar com o munícipe para 
entender o perfil de adoção 
desejado. Caso haja interesse 
por algum animal, o munícipe 
preenche uma ficha com seus 
dados e recebe informações 
sobre posse responsável.

Após dois dias, a equipe da 
Dibea realiza uma visita técni-
ca no endereço do adotante 
para verificar as condições 
para abrigar o animal. Caso o 
adotante seja avaliado como 
apto, a adoção é efetivada.

Fabrício SPATTI

O QUE É POSSE 
RESPONSÁVEL

- As características do 
animal, ou seja, se é 
o porte é adequado 
para o espaço físico 
em que vai viver.
- As características 
comportamentais, ou 
seja, se o adotante 
está em busca de um 
animal ativo ou calmo, 
por exemplo. Essa 
informação é impor-
tante para adequar 
o comportamento do 
animal às rotinas dos 
adotantes.
- Custos de vacina-
ção e tratamentos 
de saúde em caso de 
enfermidades.
- Custo mensal com 
alimentação de boa 
qualidade, além de 
banhos, produtos de 
higiene e medicamen-
tos.
- Tempo disponível 
para interagir com o 
animal e dar atenção.
- Aceitação de todos 
os membros da famí-
lia com a chegada de 
um animal na casa.
- Tempo de vida do 
animal: tanto cães 
quanto gatos podem 
viver mais de 15 anos.

Prefeitura renova concessão de 
área para Amigos da Hippo

Na manhã desta terça-
-feira, 15, o prefeito Edinho 
Araújo se reuniu com mem-
bros da Abvic - Associação 
Beneficente dos Vinte e Cinco 
(Amigos da Hippo), para assi-
natura de termo aditivo de uso 
de uma área disponibilizada 
pela Prefeitura, conforme Lei 
nº 11.858 de 17 de dezembro 
de 2015.

A área com 20.458,50m² 
está localizada na rua Joaquim 
Fernandes Diniz, nº 100, no 
bairro Jardim Tarraf II e abriga 
um projeto Social de Hipote-
rapia e Equitação Terapêutica. 

Cerca de 50 crianças, todas 
com necessidades especiais 
e de baixa renda, fazem hipo-
terapia, método terapêutico e 
educacional que busca o de-
senvolvimento biopsicossocial 
do paciente por meio do andar 
do cavalo.

A concessão administrativa 
do local se dará pelo prazo de 
até 5 anos, prorrogáveis por 
até mais 5 anos.

Da REDAÇÃO
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CALÇADÃO III 

Atuando na Secretaria de 
Serviços Gerais, a arquiteta 
Ana Sílvia Casagrande tem se 
revelado ótima profissional. É 
dela o projeto da nova Praça Rui 
Barbosa- que aliás, está uma 
beleza- assim como inúmeras 
outras praças distribuídas pela 
cidade, que serão inauguradas 
em janeiro.

AUTOMÓVEL CLUBE II 

Na verdade, essa transação imobiliária já vinha se arrastando há 
algum tempo, aguardando a finalização por parte do clube, de 
todas as obras e documentos exigidos por lei e solicitados pela 
Prefeitura Municipal. Uma vez concluído esse impasse, permitindo 
ao comprador realizar as obras que lhe aprouverem naquela área, 
não há mais empecilhos.

     Faltam dez dias para o 
Natal. Já completou sua lista 
de presentes?

    Com um excelente bacalhau 
assinado pelo chef Renato 
Bueno, do Quinta do Golfe, 
como plât-de résistence, 
Glauco Spini recebeu em 
sua casa no Condomínio 
Bourganville.

    Luiza, filha de José Luiz e 
Ana Cristina Bicudo de Oliveira 
Salvador colou grau dia 10 de 
dezembro em Medicina pela 
PUC de Campinas. Agora, 
presta exames para fazer 
residência em cirurgia geral. 
Luiza foi uma das alunas 
que se classificaram com 
as melhores notas naquela 
escola.

    Isabela Escobar Pardo, filha 
do médico Sidney Pardo e 
de Rosângela Escobar Pardo, 
abriu quarta-feira na Rua Rio 
Preto, na Redentora, sua 
loja Retrobel, de cestaria e 
artesanato. Puro bom gosto.

    José Eduardo e Guta Roma 
estão festejando o ingresso de 
sua neta Mavi - Maria Vitória- 
em Medicina na Faculdade 
do Anhembi. Ela é filha de 
Fernando e Fernanda Roma.

     Depois de dois anos sem 
lançar música, Roberto Carlos 
manda para as plataformas de 
streaming em janeiro “Bicho 
solto”, uma balada pop de letra 
bem-humorada. Foi composta 
e gravada por ele no período 
de pandemia. 

     O médico e fazendeiro 
Humberto Liedtke, doou 
para o grupo HTCTerça, de 
sócios do Harmonia que se 
reúne para jantares no clube, 
dois carneiros que seriam 
preparados sob adesão na 
noite de 22 de dezembro. Mas 
por causa da pandemia, a 
noitada foi adiada.
 
     Foi uma bonita homenagem 
do prefeito Edinho Araújo, 
ao saudoso Augusto Cezar 
Casseb, ex-reitor da Unorp, ao 
dar seu nome para o Terminal 
da Avenida Potirendaba. Ele 
merece.

    Fora de combate 
temporariamente, o advogado 
e presidente da ARLEC- 
Academia Rio-pretense de 
Letrs e Cultura, Alberto Gabriel 
Bianchi, que foi submetido a 
uma cirurgia no Instituto de 
Moléstias Cardiovasculares, 
IMC, onde o Papai Noel 
presenteou-o com dois stents 
coronários.

     Valter Dias, o atual 
presidente do Palestra EC de 
Rio Preto, foi reeleito domingo. 
Com 220 votos, venceu o pleito 
em segundo turno em que 
concorria João Paulo Vilela que 
obteve 158 votos. O primeiro 
vice será Valdomiro Alcaíne e o 
segundo, Ademir Piacente. 

     José Roberto e Madu 
Polotto viajam em janeiro 
para o Rio onde assistem 
dia 23, em Santa Teresa, 
ao casamento dos médicos 
Isadora Curti Cícero e Guilher 
me Luiz da Silva.

* 

AUTOMÓVEL CLUBE I 

A compra do clube de campo do Automóvel Clube pela Coplan, 
deverá ser celebrada nas próximas horas por um valor em torno de 
R$ 11,5 milhões. Com a iminência da venda, que deverá solucionar 
os problemas financeiros da entidade, o quadro associativo do 
clube, que andava combalido, tem começado a receber de volta 
associados que querem fazê-lo ressurgir com todo o seu esplendor 
e glória com os quais ocupou um espaço significativo da história 
social, política e esportiva da cidade. Motivo aliás, de matéria 
publicada há alguns dias aqui, com o título de “Fênix”. CALÇADÃO II 

O término das obras do Calçadão 
não deverá acontecer antes de 
meados de janeiro. Embora 
parte do mobiliário urbano 
já esteja pronto à espera de 
instalação, como as lixeiras, 
por exemplo. Os bancos foram 
licitados recentemente e ainda 
estão sendo confeccionados, 
assim como as árvores e plantas 
que estão sendo replantadas.

Através da arte, o artista plástico Araguai Garcia gravou 
seu nome na história rio-pretense. Tratada com afeto 

condescendente e a necessária sapiência na concepção 
artística, a obra de Araguai Garcia partilha com quem 

a observa, nuances generosas de beleza. A arte, como 
respiro para os valores humanos é uma forma de traduzir 

o pensamento do homem em determinada época. Nos 
tempos atuais, em meio à pandemia, com o coronavírus 
exercendo uma tirania expressiva e impiedosa sobre o 

mundo- capaz de derrubar certezas, exauridas pelos po-
ros - a arte reduz a inquietação e ajuda na compreensão 
e percepção de nosso comportamento. Após longo pro-
cesso de maturação, Araguai Garcia seduz pela impac-
tante, sensível e caudalosa trajetória que viaja com de-
senvoltura entre impressionismo, expressionismo, cubis-
mo, retratos e diferentes manifestações em papeis, telas 
e escultura, numa copiosa produção, bastante reflexiva. 
Araguai é acadêmico da ARLEC – Academia Rio-pretense 
de Letras e Cultura- da qual é titular da Cadeira N° 4. E 

merece destaque nesta página. 

TOLERÂNCIA ZERO

As patrulhas ideológicas estão 
fazendo o nosso país tão 
desanimador, que não será 
surpresa se alguma entidade 
fizer um levante porque o 
pr imeiro brasi le i ro a ser 
vacinado não foi um negro, 
um homossexual, um índio. Eu, 
heim! Está na hora do Brasil 
tomar seu rumo.

AUTOMÓVEL CLUBE III   

A História de Rio Preto se curva a um clube que já foi epicentro 
do glamour de quase dez décadas e que no passado recente 
esteve engolfado em dívidas. Não se pode anular uma evidência: o 
Automóvel Clube, fala ao olhar de várias gerações que edulcoram 
o passado com palavras guardadas na memória afetiva. A figura 
debilitada do clube, obrigou-o a se desfazer de um filho, o clube 
de campo, para sobreviver. A atual diretoria comandada pelo 
presidente Jesus Martin Neto e seu vice, Moisés Camargo, está 
conseguindo fazer o Automóvel Clube retomar sua trajetória de 
glória.

HOTEL 

O Hotel Hilton que está sendo construído pela HDauf no complexo 
Georgina Park, ao contrário do que se imagina, não terá sua 
entrada principal na área em frente à Avenida Anísio Haddad. As 
duas entradas – uma subterrânea, pela garagem e outra pomposa 
ao estilo dos hotéis americanos. Na frente para a avenida, apenas 
um belíssimo jardim, com fonte luminosa ladeado por lojas de 
serviços, alimentos e boutiques.

CALÇADÃO I

Ainda bem que a Prefeitura já 
havia concluído grande parte 
das obras do Calçadão, porque 
estão começando a faltar 
diversos tipos de materiais. A 
indústria enfrenta o risco de 
paralisação em vários setores. 
As montadoras de veículos, por 
exemplo, por falta de peças. 
A cadeia de produção está 
perdendo a sincronia porque 
após meses de economia 
enfraquecida por causa da 
pandemia, teve uma retomada 
da demanda mais rápida e a 
volta ao normal pode demorar 
alguns meses. Empresas estão 
com dificuldades em repor o 
estoque de bebidas por falta de 
embalagens de vidro e alumínio.

MERCADÃO

Tudo indica que o término das obras do Mercado Municipal só 
acontecerá em janeiro. Os permissionários do Mercadão estão 
preocupados porque a época do Natal é um dos períodos de 
maior faturamento. Com a palavra o secretário da Agricultura, 
Pedro Pesutto, que não atende as ligações dos donos de banca 
e muito menos a imprensa como se não tivesse satisfação a 
dar aos munícipes.

CALÇADÃO IV

Ana Silvia criou três jogos de 
poltronas em ferro e madeira, 
nas cores vermelho, laranja 
e verde, que serão instalados 
como um living, na Bernardino 
de Campos, na área lateral 
da Catedral. As árvores estão 
sendo aos poucos replantadas 
em todo o Calçadão e as áreas 
da General Glicério, Tiradentes, 
Siqueira Campos e Jorge 
Tibiriçá, deverão receber bancos 
retos, completando as obras.

CALÇADÃO V

A falta dos bancos, nessa época 
do ano, está transformando o 
Calçadão em dias de muito 
movimento, numa espécie de 
rodoviária, onde as pessoas 
sentam-se no chão, na soleira 
de portas, cuidando de pacotes 
de compra enquanto esperam 
alguém que está finalizando 
uma compra nas lojas das 
imediações.

ALTAR II

O casamento civil de Rafael Zanini França e Fernanda Cury Arantes, 
será ia 19 de dezembro, sábado, embora o casamento religioso já 
tenha sido realizado numa cidadezinha da França, em Provence. 
Ele é filho de Adinaldo e Iracel Zanini França e ela, de Renato 
Arantes e Ana Cristina Arantes.

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

ARTE

Se você for a São Paulo, não 
deixe de ver no MASP, o conjunto 
de 76 obras – entre óleos e 
bronze de Degas, a maioria 
bailarinas. A mostra foi aberta 
no início do mês com obras do 
acervo do MASP após 14 anos 
de sua última exposição.

ALTAR I  
Aécio Rodrigues, 30 anos, que foi candidato a prefeito de Cuiabá 
nas últimas eleições tendo Vinicius Miranda como seu vice- mas 
apesar da expressiva votação, não conseguiu se eleger- pediu de 
surpresa, a mão de Stephnie, filha de Humberto e Sinara de Mello 
Scandiuzzi. O casamento civil será em janeiro, com um almoço 
após, possivelmente no Varanda do Golfe, para 40 pessoas. O 
casamento religioso será em setembro, numa praia que os noivos 
ainda não escolheram. Vão morar em Cuiabá.

Um foco de luz sobre a bonita e elegante terapeuta 
Karina Nabuco Porto Costa, cuja clínica tem sido muito 
procurada, principalmente nesse período de pandemia e 

isolamento social. Karina usa a hipnose como ferramenta 
para mergulhar no interior de seus pacientes. A penitência 

que nos impõe o coronavírus ao rondar invisível, nossa 
cidadela, transformando o cotidiano de forma cruel, obriga 
o ser humano mergulhar num caudaloso inferno do isola-
mento, fazendo com que seus valores sejam asfixiados. 
Esses momentos singulares propiciam novas reflexões e 
um “olhar para dentro” que a hipnoterapia consegue ser 

grande aliada neste conjunto de fenômenos específicos e 
naturais da mente, produzindo diferentes impactos, tan-
to físicos quanto psíquicos. Esses impactos poderão ser 
induzidos através de estímulos provenientes dos cinco 

sentidos, sejam eles conscientes ou não. A hipnoterapia é 
uma forma de tratar transtornos sem a utilização de medi-

camentos e Karina o faz com muita qualidade.  
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMDCA

 “Estabelece regulamentos para a eleição de mem-
bros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para os segmentos da Sociedade Civil, exercí-
cio fevereiro 2021 / janeiro 2023-titular e suplente.” 

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) de São José do Rio Preto/SP, em reunião or-
dinária no dia 15 de dezembro de 2020, de acordo com o as 
Leis: 4.956/1992, 8.401/2001 e 9.724/2006 CONVOCA, nos 
termo do presente Edital, todas as instituições que integram 
a SOCIEDADE CIVIL para participarem da eleição de titular 
e suplente, biênio fevereiro 2021 / janeiro 2023, dos seguin-
tes segmentos a) Atendimento às Crianças de Adolescentes 
(4 titulares e 4 suplentes); b) Entidades e Movimentos Po-
pulares de Defesa da Criança e do Adolescente (1 titular e 1 
suplente); c) Comunidades de Bairros (1 titular e 1 suplente); 
d) Conselhos Profi ssionais (1 titular e 1 suplente); e) Univer-
sidades (1 titular e 1 suplente).
A eleição será realizada no dia 05 de fevereiro de 2021 às 
8:30 horas em primeira chamada, e às 8:45 horas em se-
gunda chamada, na Casa dos Conselhos, situada a Av. Bady 
Bassitt, 3697, Centro, encerrando o processo eleitoral às 10 
horas.
O candidato deverá apresentar até às 12 horas do dia 13 de 
janeiro de 2021 no CMDCA/Casa dos Conselhos, os seguin-
tes documentos:
a) carta de indicação de representante candidato e eleitor, 
emitida pela instituição, por quem tenha poderes para tanto;
b) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e 
RG);
c) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos conside-
rados elegíveis serão publicados em Edital pela comissão 
eleitoral no dia 16 de janeiro de 2021, no Diário Ofi cial do 
Município. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas po-
derão solicitar informações, por escrito, bem como suprirem 
o impedimento para a inscrição, nos termos especifi cados 
pela comissão eleitoral provisória, mediante requerimento 
protocolado no CMDCA até às 15 horas do dia 22 de janeiro 
de 2021. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por es-
crito até às 15 horas do dia 22 de janeiro de 2021 no CMD-
CA, mediante protocolo.
A relação defi nitiva dos candidatos elegíveis será publicada 
em Edital no dia 27 de janeiro de 2021, no Diário Ofi cial do 
Município.
Os conselheiros eleitos serão empossados na reunião ordi-
nária de fevereiro de 2021.
Caso alguma vaga, como titular ou como suplente, não seja 
preenchida neste pleito, repetir-se-á a eleição tantas vezes 
forem necessárias para o preenchimento da respectiva.
A função de membro do Conselho é considerada de interes-
se público relevante e não será remunerada.
São José do Rio Preto, 15 de dezembro de 2020.
                      Camila Pacífi co Sparvoli    
     Comissão Eleitoral 
                         Presidente CMDCA     
          CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
INTERESSADO:  JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EI-
RELI- PE nº 588/19 – Cont. PRE/0468/19
FICA NOTIFICADO  O REPRESENTANTE LEGAL DA EM-
PRESA, para no Prazo de 5 dias corridos, a contar da publi-
cação no D. O. a comparecer no Pq. da Represa Municipal 
para manutenção necessária nos equipamentos de ginástica 
instalados, os mesmos apresentam deterioração e diversas 
avarias, o que prejudica/inviabiliza a utilização dos equi-
pamentos, (garantia contratual) de acordo com os termos 
contratuais.  Em não cumprindo o item nº 1, concedo 5 dias 
úteis, em querendo, apresentar o contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais, tendo em vista os fortes 
indícios de descumprimento da obrigação assumida, que 
poderão acarretar rescisão contratual, e demais penalidades 
previstas no edital da licitação, e Lei 8666/93, inclusive pena 
de suspensão de licitar com a Administração Pública. 3-  Pu-
blique-se. Kátia R. P. Casemiro. SMMAU.

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 21939/20 E 21940/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
EMPENHO 12884/20
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto 
ao atraso nas instalações dos equipamentos relacionados 
nos chamados em aberto OS 30595, OS 30709, OS 30736, 
OS 30759 E OS 30965. Considerando previsão contratual 
em sua Cláus. 2ª, itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. Fica a contratada 
supramencionada NOTIFICADA a REALIZAR OS ATENDI-
MENTOS DOS CHAMADOS, no prazo de 48 horas, conta-
dos do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento 
ao processo licitatório. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 541/2018 – Contrato: PRE/0230/18
Contratada: WWS Services Prestadora de Serviços Ltda.
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
25° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 484/17 Contrato: PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMA. Luis R. Thiesi.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 034/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM 
A IMPLANTAÇÃO DE GALERIA NO CÓRREGO DA BAI-
XADA SECA, TRAVESSIA COM A AVENIDA FAIEZ NAME-
TALAH TARRAF, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁ-
RIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. 
Valor estimado: R$ 607.385,83 – Prazo de execução: 90 
dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 06/janeiro/2021 às 17:00 horas. 
Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 07/ja-
neiro/2021 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló 
nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action    
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° 537/2020, PROCESSO 14.085/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de recarga de gás GLP 
45KG, em atendimento as Unidades escolares da rede 
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/01/2021, 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° 528/2020, PROCESSO 14.023/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de kit de fi ltros, fi ltro 
completo e cuba inox para bebedouros em atendimento as 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Secre-
taria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 04/01/2021, 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° 529/2020, PROCESSO 14.024/2020, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura para a divisão de controle de serviços de sinalização 
horizontal. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 05/01/2021, 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 409/2020 – Processo 
13.432/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas, 
EPIs e outros para a Secretaria Municipal de Serviços Ge-
rais.
Sessão pública realizada on line com início dia 30/11/2020, 
sendo declaradas vencedoras as seguintes empresas nos 
respectivos itens: A MOREIRA GONÇALVES ME (itens 6, 
20, 25, 50, 52, 58, 73), ARC COMERCIO DE EPI EIRELI 
ME (itens 22, 36, 38, 48), DAAZ ROLAMENTOS FER-
RAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI (itens 1, 24, 26, 29, 
33), GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA EPP (itens 3, 30, 40, 44, 51, 54, 57, 
79), INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 4, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 
49, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 
78), INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (itens 21, 42, 43) 
e TJ MÁQUINAS COMÉRCIO MANUTENÇÃO PAISAGIS-
MO E TRANSPORTES LTDA. ME (itens 15, 16, 19, 37, 45, 
46, 47) . Itens 05, 08, 61, 62, 70, 71, 75 e 77: Fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 477/2020 – Processo 
13.813/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
construção em geral para manutenção de vários  serviços 
executados na Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
Sessão pública realizada on line com início dia 02/12/2020, 
sendo declaradas vencedoras as seguintes empresas nos 
respectivos itens: INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME 
(itens 2, 3, 4, 5 e 6) e JLP CONSTRUTORA E COMÉRCIO 
LTDA (item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.

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

PORTARIA N.º 34.612 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMITE, o(a) servidor(a) estatutário(a) NORMA DE CARVA-
LHO, Assistente Social, em face da conclusão do Processo 
Administrativo instaurado pela Portaria n.º 841 de 04 de 
outubro de 2018, nos termos do inciso III, do artigo 215, da 
Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão aos  precei-
tos contidos nos incisos I, II, III, IX, X e XI do artigo 204 e 
incorrido na prática de proibições previstas no inciso XV do 
artigo 205 e incisos III, XII e XIII do artigo 220, todos da Lei 
Complementar 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 04 
de dezembro de 2020.
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PORTARIA N.º 34.613 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMITE, o(a) servidor(a) estatutário(a) ISLA CAROLINE 
GONCALVES, Agente Administrativo, em face da conclusão 
do Processo Administrativo instaurado pela Portaria n.º 840 
de 26 de setembro de 2018, nos termos do inciso III, do 
artigo 215, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgres-
são aos preceitos contidos nos incisos IV e XV do artigo 
205 e inciso XIII do art. 220, todos da Lei Complementar n.º 
05/1990, surtindo os efeitos desta a partir de 04 de dezem-
bro de 2020.
PORTARIA N.º 34.627 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020
EXONERA, a servidora de carreira GISELE ALINE NUMER, 
do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA 
ACADÊMICA – CD.101.3, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, lotada na Coordenadoria Acadêmica da Escola 
de Gestão Pública do GABINETE DO PREFEITO, nomeada 
pela Portaria n.º 34.497 de 08 de setembro de 2020, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de dezembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.628 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe da Coor-
denadoria Acadêmica, publicada pela Portaria nº 34.627 de 
11 de dezembro de 2020, VICTOR AUGUSTO GONÇALVES 
DE SOUZA, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE 
DE COORDENADORIA ACADÊMICA - CD.101.3, lotado 
na Coordenadoria Acadêmica da Escola de Gestão Pública 
do GABINETE DO PREFEITO, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 04 de dezembro de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 72/2020, Pro-
cesso SICOM 3362/2020 objetivando a Registro de preços 
para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, 
para os veículos e equipamentos pertencentes ao SeMAE.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 05.01.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 02.12.2020 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 71/2020, 
Processo SICOM 3357/2020 objetivando a Contratação de 
empresa especializada em execução de serviços de manu-
tenção do paisagismo, trato cultural e de cortina vegetal para 
barreira de odores nas áreas da (1) Estação de Tratamento 
de Esgoto Rio Preto, (2) Almoxarifado Central, (3) Gerência 
de Operação e Manutenção – Esgoto e (4) Estações Eleva-
tórias de Esgoto/ETECs pertencentes ao SeMAE, situadas 
no município de São José do Rio Preto.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 06.01.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras.
S. J. Rio Preto, 04.12.2020 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
55/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 77/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
99/2019
Contratada: AMRTEC – TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de entrega referente à aquisi-
ção de hidrômetros medidores de vazão ultrassônicos R500, 
a serem instalados no sistema de monitoramento de macro-
medição do SeMAE..
Prazo: 90 dias Data da assinatura: 15.12.2020
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2020 – 
PREGÃO ELETRÔNICO 70/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
95/2020 – Contratada: ACCAETANO COMERCIO E CONS-
TRUCOES LTDA. Objeto: aquisição de tubos e conexões fa-
bricados em Ferro Fundido Dúctil para aplicação em sistema 
de abastecimento de água sob pressão. Tubo para sistemas 
de abastecimento de água confeccionado em FoFo – Ferro 
Fundido Dúctil; conforme norma ABNT NBR 7675.
Na publicação do dia 12.12.2020 Onde se lê: “Prazo: 12 
meses”, Leia-se: “Prazo: 4 meses”.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 09/2020 – PROC. nº 72/2020
Objeto: Realocação de Adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Urano e Diniz e instalação 
de estrutura metálica para suporte e manutenção, incluindo 
fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas 
e equipamentos necessários à execução dos serviços.
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJUDI-
CANDO o objeto à licitante CONSTRUTORA ELEVAÇÃO 
LTDA pelo valor de R$ 599.415,22 em razão de ter oferecido 
o MENOR PREÇO GLOBAL para execução do objeto desta 
licitação. S. J. Rio Preto 15.12.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 15.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS 
INSTALAÇÕES DA ÁREA VIII – TODO O RECINTO DE 
EXPOSIÇÕES DO “RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO 
BERTELLI LUCATTO” EM FAVOR ASSOCIAÇÃO PAULISTA 
DE CRIADORES DE NELORE.  
PROTOCOLOS: 2020265316
OBJETO: JULGAMENTO DE RAÇAS.

DATAS: 03 À 04 DE DEZEMBRO DE 2020.
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2020.
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 
DE JUNHO DE 2019, O AUTORIZATÁRIO ESTÁ ISENTO 
DO PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO, FOI RECOLHIDO 
TAXA DE ENERGIA NO VALOR DE 10 UFM. (R$602,40 
SEISSENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 
2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRI-
CULTURA E ABASTECIMENTO

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0632/2020

Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO DE 
CANCELAMENTO DA NOT 19527”, a pedido de J C BOR-
GES REPRESENTAÇÃO, localizado na Rua Prof Salua Izar 
Bottini, 324 – Qd, 3 – Lt 14 – Quinta do Golfe Residence, 
CEP: 15063-238, São José do Rio Preto/SP, emitiu o Ofício 
0632 IFP/SMAURB, em 10 de novembro de 2020, assinado 
pelo Inspetor Fiscal de Postura Edson Francisco da Silva 
Junior, informou-se seu Indeferimento, pois segundo infor-
mação fi scal, a empresa possui alto risco de contaminação, 
necessitando de adequações ambientais. Publica-se o 
referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 83774490 5 BR, “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 19750/2020

Fica notifi cada L MESQUITA SUPERMERCADO, Inscri-
ção Municipal / Cadastro: 3644000, PFJ: 1630926, CNPJ: 
33934429/0001-05, localizada na R. DOS MÚSICOS Nº: 
860, Bairro: ZÉ MENINO - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15046763, datada em 17/11/2020, motivo 
da Notifi cação: Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos 1º REINCIDÊNCIA, Art 2.º, §3º, inc 
XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Co-
nama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR 
(x2 R$15.179,63). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR NESTA 
SECRETARIA COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DOS 
RESIDUOS DE AÇOUGUE. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assina-
da pela Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES 
FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 83774567 5 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019719/2020

Fica notifi cado MANOEL GOMES MARTINS, Inscrição 
Municipal / Cadastro: 307696000  PFJ: 82946, localizado 
na R. ITANHAÉM Nº: 46 Compl.: Bairro: ANCHIETA - VILA 
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15050340, datada 
em 11/11/2020, motivo da Notifi cação: Há a necessidade 
da supressão ou poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido 
a risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade 
da árvore com a vizinhança. O proprietário deverá execu-
tar o serviço, Art. 79 da LM 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º 
Dec. 18301/2019, prazo de 15dia(s), Multa de 10 UFM (x1 
R$602,40). OBSERVAÇÃO: FAZER A ERRADICAÇÃO DA 
ARVORE QUE EXISTE NA CALÇADA DE SEU IMÓVEL 
POIS ESTA TENDO RISCO DE QUEDA. O não cumprimento 
da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o notifi ca-
do fi cará sujeito às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas MARILENE 
ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 83774514 5 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19798/2020

Fica notifi cado MANOEL GOMES MARTINS, IInscrição 
Municipal / Cadastro: 307696000 PFJ: 82946, localizada na : 
R. ITANHAÉM Nº: 46, Bairro: ANCHIETA - VILA Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15050340, motivo da Notifi ca-
ção: Há a necessidade da supressão ou poda de árvore(s) 
de vosso imóvel, devido a risco de queda, comprometimento 
ou incompatibilidade da árvore com a vizinhança. O pro-
prietário deverá executar o serviço. 1º REINCIDÊNCIA, Art. 
79 da LM 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. 18301/2019, 
n.º 313/2002, prazo de 15dia(s), Multa de 10 UFM (x2 
R$1.204,80). OBSERVAÇÃO: O RESPONSÁVEL DEVE-
RÁ REMOVER AS ÁRVORES (04 árvores), SENDO 02 DA 
ESPÉCIE FICUS, 01 ABACATEIRO E OUTRA NÃO IDENTI-
FICADA, COM RISCO DE QUEDA, SOB PENA DE MULTA. 
Multa de 10 UFM (x2 R$1.204,80) O não cumprimento da 
presente Notifi cação no prazo estabelecido, o notifi cado 
fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação vigen-
te, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON 
MATEUS MARINO, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo 
com registro do AR JU  83774674 7 BR, acusando “mudou-
-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 400 referente a Notifi cação 19339/2020

Fica advertida a empresa MARIA CAROLINA DA COS-
TA PEREIRA DE MELO 35023487822, Inscrição Munici-
pal / Cadastro: 3727090 PFJ: 1671150 CPF/CNPJ/RG: 
34611470/0001-03, localizada na Endereço: R. OSÓRIO 
- GENERAL Nº: 320 Compl.: ANEXO 1 Bairro: BOA ESPE-
RANÇA - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15030200, datada em 18/11/2020, A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notifi cação nº 19339, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática das suas 
atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir:  MOTI-
VO: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos 
gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 

desses resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 
3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 
313/2002; BASE DE CÁLCULO: Multa de 2002,59 UFIR (x1 
R$7.589,82). VALOR: R$7.589,82. Diante do exposto, fi ca 
a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 15 (quin-
ze) dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento, Assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missi-
va nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR JU 83774554 8  BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51483

Fica autuado PERSIO SOBIRES, 785805288-87 / 
95086171-(SSP), Inscrição Municipal / Cadastro: 251280000 
PFJ: 1265834 CPF/CNPJ/RG: 116614668-50 / 21672730-
3(SSP), localizado no Endereço: : R. BURITAMA Nº: 2401, 
Bairro: ELDORADO (2ª PARTE) Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15043350, O infrator acima qualifi cado deixou 
de atender a Notifi cação nº 19098 de 14/07/2020 referente 
o(a) Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área 
urbana do município, infringindo o(a) Artigo 1.º da LM n.º 
7419/99 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ARTIGO 2.º LM N.º 7419/99 BASE DE CÁL-
CULO 2 SALARIO MULTA R$ 2.090,00 (dois mil e noventa 
reais). Assinado pela Agente Fiscal de Posturas MARILENE 
ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 83773045 5 BR, acusando 
“não procurado”.

EDITAL Nº 016/2020
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 31.07.2020

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – SP

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte, ás 08h50, realizou-se de forma virtual 5ª. Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Habitação do biênio 
2019 – 2021. 1. ABERTURA: A Presidente, Fabiana Zan-
quetta de Azevedo iniciou agradecendo a confi rmação de 
recebimento das convocações, a presença de todos e 
declarou aberta a Quinta Reunião Ordinária com a confi rma-
ção de participação on line  de onze (11) membros entre 
titulares e suplentes, quais sejam: Representantes do Poder 
Público – Fabiana Zanquetta de Azevedo (Presidente, Titular 
– Secretaria de Habitação); Paulo Henrique de Lima Balduí-
no (Titular – Secretaria de Habitação); Amanda Vigna 
(Suplente – Secretaria de Habitação); Elton Braga do Carmo 
(Suplente – Secretaria de Obras); Adão da Costa Morais 
(Titular – EMCOP); Giovanni Rocha Martins (Titular – Se-
MAE); Maria Sônia dos Santos Miele (Titular – Secretaria da 
Assistência) e Representantes da Sociedade Civil – Valdemir 
Jairo Lisos (Titular – Sociedade Organizadora e Administra-
dora Condomínio de Chácaras Estância São Miguel Arcan-
jo); Fábio Fernandes Vilela (Titular – Instituição de Ensino 
Superior – IBILCE / UNESP); João Paulo Penteado (Titular 
– SINDUSCON) e Jamil Nassif (Suplente – SINDUSCON), 
Justifi caram ausência os membros titulares da Associação 
de Amigos e Moradores da Estância Santa Clara (Wanderlí-
dia da Silva Araújo) e da Associação de Moradores do 
Residencial Nova Esperança (Sérgio de Castro Pereira). 
Participaram como convidados: Luís Mantovani (represen-
tante da sociedade civil – Conselho Municipal do Idoso), 
Antônio Caldeira (presidente do Conselho Municipal do 
Idoso), Poliana Risso Silva ueda (professora universitária); 
Isadora Silva (assistente Social – EMCOP). 2. EXPEDIEN-
TE:  2.1 - Novo Coronavirus – Covid 19: Conforme delibera-
do na 3ª Reunião Ordinária, a Presidente informa que, ainda 
em razão do período de pandemia está mantida como 
medida para o enfrentamento da emergência em saúde 
pública, de importância internacional, a realização das 
reuniões do Conselho Municipal de Habitação, de forma 
virtual com o objetivo de manter as atividades e o cronogra-
ma anual, permitir que o Grupo troque informações e delibe-
rar sobre encaminhamentos. Para tanto, os materiais para 
discussão e considerações permanecem encaminhados 
dentro do prazo de convocação para a reunião.  Será 
considerada como lista de presença a confi rmação de leitura 
dos e-mails. 2.2 – Documentos recebidos – EMCOP: A 
pedido da Presidente, a secretária executiva informou e fez 
a leitura de e-mail enviado pelos representantes da EMCOP 
esclarecendo sobre os assuntos deliberados na 3ª reunião 
sejam estes: Trabalho Social – houve a paralisação. A 
retomada acontecerá mediante Plano de Ação que contem-
pla propostas de atividades remotas, apresentado a CAIXA. 
Após a análise e aprovação da instituição fi nanceira coloca-
remos em prática a adequação da execução. O Projeto de 
Pesquisa – está em fase inicial e partiu da motivação da 
senhora Poliana Risso da Silva Ueda – doutoranda e mestre 
pela UNIFESP. O objetivo da pesquisa é realizar uma 
avaliação da produção habitacional de HIS em São José do 
Rio Preto. Aberta a palavra ao representante da EMCOP 
sobre o assunto e não houve necessidade de fazer comple-
mentações.2.3 – Documentos recebidos – Superintendência 
do Patrimônio da União em São Paulo – Núcleo de Regulari-
zação Fundiária: a Presidente compartilhou com o grupo, o 
ofício recebido da SPU – São Paulo o qual consulta o 
município sobre interesse em receber área pública sob 
domínio da União. Também identifi ca a localização informan-
do se tratar de áreas próximas a linha férrea, com recortes 
que difi cultam a implantação de HIS e cuja área está atrela-
da ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV / ENTI-
DADES. O Município fez a consulta sobre a possibilidade de 
desvincular da forma de contratação (Entidades) e ainda não 
obteve resposta. Consultou também sobre a possibilidade de 
regularização de área da União denominada Vila dos Operá-
rios e já foi adiantado que não é o caso, no momento. A 
representante da SEMAS pergunta se haverá informações 
posteriores sobre a resposta do PMCMV /Entidades e 
detalhes sobre a localização da área. O assunto retorna em 
próxima reunião com os encaminhamentos realizados pela 
Secretária de Habitação. 3. TRIBUNA LIVRE – 3.1 Balanço 
das ações da Secretaria de Habitação – 1º Semestre 2020: A 
Presidente e Secretaria de Habitação apresenta as ações 
desenvolvidas no primeiro semestre  e destaca que atual-
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mente: são 62 loteamentos regularizados, 13 estão em 
Cartório para Registro, 12 se encontram em análise no 
Programa Cidade Legal – Secretaria de Habitação do 
Estado de São Paulo para emissão de Declaração de 
Conformidade Urbanística e Ambiental – DCUA, 35 em fase 
de regularização e 16 áreas em estudo. Quanto a desocupa-
ção da favela do Brejo Alegre, a Presidente informa que as 
famílias continuam em acompanhamento por esta Secretaria 
e pela Secretaria de Assistência Social. Houve tentativas de 
invasão em área particular por parte de alguns antigos 
ocupantes da favela do Brejo Alegre, mas houve uma ação 
pró ativa do município e foi possível conter a invasão. 3.2 
Balanço das ações da Empresa Municipal de Construções 
Populares (EMCOP) – 1º Semestre 2020: O Presidente da 
EMCOP informa que a execução do Projeto de Trabalho 
Social no bairro Solidariedade está suspenso em razão da 
pandemia; que atualmente estão em produção 565 (quinhen-
tos e sessenta e cinco) casas do Residencial Vida Nova / 
Rio Preto o qual está sendo construído pela Construtora 
Pacaembu e as informações e/ou inscrições dos munícipes 
são feitas online ou pelo watts da empresa; que encontra-se 
em aprovação um novo empreendimento destinado a faixa 
01 – PMCMV pela Construtora Menin e que, foram entre-
gues 90 (noventa) escrituras para munícipes do Parque da 
Cidadania. Respondendo à pergunta da convidada Poliana, 
o Presidente informa que o Programa permite que a partir da 
quitação de 20% dos imóveis, é possível outorgar a escritu-
ra. 3.3 - PROJETO Cidade Amiga dos Idosos e para Todas 
as Idades: neste momento, a Presidente do Conselho 
convida os representantes do Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa para apresentação do projeto. O Presidente do 
Conselho da Pessoa Idosa, senhor Antônio Caldeira fez o 
histórico da inclusão do município para o Selo Amigo do 
Idoso, informa que o município está na fase de elaboração 
do Plano de Ação para adequação da realidade ao envelhe-
cimento da população, com previsão de ações  até o ano de 
2025 e, ainda que atualmente há no município 70.000 mil 
pessoas idosas representando 17% da população com a 
projeção de aumento para ¼ da população até 2.030. . 
Seguindo, o representante do Comitê da Sociedade Civil no 
Projeto e também representante do Conselho da Pessoa 
Idosa faz a apresentação em slides sobre o curso da vida e 
envelhecimento bem-sucedido, pilares básicos do envelheci-
mento ativo, sobre as ações de acordo com os eixos (péta-
las) e que dentro destas está a moradia. O representante da 
Unesp pergunta sobre a participação desta universidade no 
processo e foi aberta a possibilidade de participar nas 
atividades a serem desenvolvidas. Para a próxima reunião 
do Conselho de Habitação fi cou defi nido novo convite para a 
participação de representantes do Conselho do Idoso 
apresentar os avanços no processo e o retorno sobre as 
ações dimensionadas pelo município sobre as pétalas – ei-
xos: urbanismo, mobilidade e moradia. Finalizada a pauta, a 
Presidente abre para manifestações do grupo e a professora 
Poliana pede a palavra e relata que está elaborando um 
estudo sobre a evasão de benefi ciários no Programa Minha 
Casa Minha Vida e qual o perfi l desta população. Também 
tem como proposta estudar o conceito de défi cit e demanda 
dentro do município e programas habitacionais compatíveis. 
A Presidente pergunta se há outras considerações a serem 
feitas, em não havendo, encerra a reunião, ás 9h30, agrade-
cendo a presença de todos. Nada mais havendo. Eu,______
____________________________, Selma Cristina Ketelut 
Carneiro, Secretária Executiva do Conselho Municipal de 
Habitação-CMH, lavrei e assino a presente Ata da 5ª Reu-
nião Ordinária que vai devidamente fi rmada pela Presidente. 
São José do Rio Preto, aos  31 de julho de 2020. 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Presidente do Conselho Municipal de Habitação
Secretária Municipal de Habitação

Secretaria Municipal da Fazenda

Comunicado SEMFAZ nº 02, de 14 de dezembro de 2020.

O Secretário Municipal da Fazenda, tendo em vista o Art. 3º da Lei Complementar Municipal nº

158, de 30 de dezembro de 2002, e o Art. 1º do Decreto Municipal nº 18.509, de 15 de janeiro de

2020 fixa, em anexo, a tabela para atualização dos débitos municipais vencidos e/ou parcelados

no exercício de 2002 a 2020, para pagamento no exercício de 2021.

Angelo Bevilac
Secretário Municinal da Fazenda
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NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 Beatriz Ghisellini Vieira da Silva 2020290181 físico DEFERIDO
2 Nelson Vieira Costa 2020287428 físico DEFERIDO
3 Sandra Regina Lois 2020295944 físico INDEFERIDO
4 Tassio Eduardo Serafim da Silva 2020271331 físico DEFERIDO

São José do Rio Preto, 15 de dezembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 035/2020

PEDRO FACURI JUNIOR
Diretor da Daft

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 019/2020 

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

Contratado: Calux Comercial Eireli, CNPJ Nº 03.578.434/0001-61. 

Assinatura: 15/12/2020 

Objeto: Aquisições de material escolares para volta as aulas, visando atender a demanda dos 
municípios consorciados ao Cindesp. 

 

Lote 5 

Empresa: Calux Comercial Eireli. 

Valor Global R$ 226.879,00 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e setenta e nove reais). 

Lote 6 

Empresa: Calux Comercial Eireli. 

Valor Global R$ 56.719,00 (cinquenta e seis mil setecentos e dezenove reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 019/2020 – Pregão Presencial nº: 012/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 018/2020 

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

Contratado: Paulo Rogerio Szimkiewicz, CNPJ Nº 22.723.564/0001-95. 

Assinatura: 15/12/2020 

Objeto: Aquisições de material escolares para volta as aulas, visando atender a demanda dos 
municípios consorciados ao Cindesp. 

 

Lote 1 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 11.777.100,00 (onze milhões setecentos e setenta e sete mil e cem reais). 

Lote 2 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 3.104.580,00 (três milhões cento e quatro mil quinhentos e oitenta reais). 

Lote 3 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 2.620.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte mil reais).  

Lote 4 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 716.060,00 (setecentos e dezesseis mil e sessenta reais). 

Lote 7 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 5.460.000,00 (cinco milhões quatrocentos e sessenta mil reais). 

 

 

Lote 8 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 1.092.000,00 (um milhão e noventa e dois mil reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 019/2020 – Pregão Presencial nº: 012/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 020/2020 

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

Contratado: Paulo Rogerio Szimkiewicz, CNPJ Nº 22.723.564/0001-95. 

Assinatura: 15/12/2020 

Objeto: Aquisições de uniformes e tênis escolares para volta as aulas, visando atender a 
demanda dos municípios consorciados ao Cindesp. 

 

Lote 1 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 36.698.000,00 (trinta e seis milhões seiscentos e noventa e oito mil reais). 

 

Lote 2 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 13.182.000,00 (treze milhões cento e oitenta e dois mil reais). 

 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 016/2020 – Pregão Presencial nº: 009/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 018/2020 

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

Contratado: Paulo Rogerio Szimkiewicz, CNPJ Nº 22.723.564/0001-95. 

Assinatura: 15/12/2020 

Objeto: Aquisições de material escolares para volta as aulas, visando atender a demanda dos 
municípios consorciados ao Cindesp. 

 

Lote 1 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 11.777.100,00 (onze milhões setecentos e setenta e sete mil e cem reais). 

Lote 2 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 3.104.580,00 (três milhões cento e quatro mil quinhentos e oitenta reais). 

Lote 3 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 2.620.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte mil reais).  

Lote 4 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 716.060,00 (setecentos e dezesseis mil e sessenta reais). 

Lote 7 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 5.460.000,00 (cinco milhões quatrocentos e sessenta mil reais). 

 

 

Lote 8 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 1.092.000,00 (um milhão e noventa e dois mil reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 019/2020 – Pregão Presencial nº: 012/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 020/2020 

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

Contratado: Paulo Rogerio Szimkiewicz, CNPJ Nº 22.723.564/0001-95. 

Assinatura: 15/12/2020 

Objeto: Aquisições de uniformes e tênis escolares para volta as aulas, visando atender a 
demanda dos municípios consorciados ao Cindesp. 

 

Lote 1 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 36.698.000,00 (trinta e seis milhões seiscentos e noventa e oito mil reais). 

 

Lote 2 

Empresa: Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli. 

Valor Global R$ 13.182.000,00 (treze milhões cento e oitenta e dois mil reais). 

 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 016/2020 – Pregão Presencial nº: 009/2020 

Editais de
CITAÇÃO

Edital Para Conhecimento De Terceiros, Expedido Nos Autos De Interdição De Iracema Furlaneto Testa, Requerido 
Por Cleide Maria Testa Chenchi E Outros - Processo Nº1030349-26.2019.8.26.0576. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo Guaranha Merighi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 01/09/2020, foi decretada a Interdição de Iracema Furlaneto Testa, CPF 018.913.468-22, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como Curadora, a Sra. Cleide 
Maria Testa Chenchi. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 05 de dezembro de 2020 K -16/12



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
16 de dezembro de 2020

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 
 

Avenida dos Santos, 429, Centro – Cedral/SP – CEP. 15895-000 
CNPJ. 45.093.663/0001-36 Telefone: (17) 3266-9600 

 

PROCESSO SELETIVO N° O4/2020- CCEVIDA 
LISTAGEM DE CANDIDATOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 

 
Nº CANDIDATOS RG  
001 JURACY CRISTINA FIDELIS 10.348.396-2 DEFERIDO 
002 RITA DE CÁSSIA HAYASHI 35.557.025-7 DEFERIDO 
003 GISELI DO CARMO PEREIRA PILOTO 29.543.954-3 DEFERIDO 
004 SARITA DE LOURDES CALEGARO 33.533.600-0 DEFERIDO 
005 VÃNIA CAMILA MARIANO 33.955.673-0 DEFERIDO 
006 ROSANA APARECIDA BENEDETTI 29.246.599-3 DEFERIDO 
007 CLEUSA APARECIDA DA SILVA SOUZA 20.414.571-5 DEFERIDO 
008 LENICE  RODRIGUES DA SILVA 10.115.060-X DEFERIDO 
009 FÁTIMA AP. MARCATO MARÇURA 14.722.980-7 DEFERIDO 
010 ARIADNE BRAGA FORTUNATO 30.979.442-0 DEFERIDO 
011 GLAUCIA CRISTINA RIVA 29.543.847-2 DEFERIDO 
012 JÉSSICA DE SOUZA SANTOS 49.916.300-X DEFERIDO 
013 LETÍCIA LEAL ALMEIDA 33.749.743-6 DEFERIDO 
014 MARCELA  MARIA AMATO JORDÃO 18.306.770-8 DEFERIDO 
015 ROSÂNGELA PAULA  SIQUEIRA  COLOMBO 32.859.184-1 DEFERIDO 
016 LUZIA VELOSO MARQUES 17.867.113-7 DEFERIDO 
017 MARILZA DIVINA MARTINS BIAZI 12.343.624-2 DEFERIDO 
018 VANESSA OLSEN MINISTRO 42.261.720-9 DEFERIDO 
019 CLAUDINEIA CRISTINA DE SOUZA 30.335.517-7 DEFERIDO 
020 MAYRA MARIA LEONCY DE LAVOR 30.037.381-8 DEFERIDO 
021 SARA RODRIGUES LIRA 33.438.313-4 DEFERIDO 
022 LÉA MACHADO DE OLIVEIRA 35.440.779-X DEFERIDO 
023 SIMONE VAZ DOS ANJOS 30.336.469-5 DEFERIDO 
024 GISLAINE CRISTINA PEREIRA PORTO 26.672.435-8 DEFERIDO 
025 SOLANGE ROSA DE LIMA 24.343.754-7 DEFERIDO 
026 RENATA DANIELE SIQUEIRA DA SILVA 28.576.088-9 DEFERIDO 
027 RAFAEL  DE CASTRO LIMA 42.518.123-6 DEFERIDO 
028 ROSANA FERREIRA DE ANDRADE 20.353.729-4 DEFERIDO 
029 CLAUDIA DE LOURDES  S. DE SOUZA 28.345.249-3 DEFERIDO 
030 ALINE DA SILVA NOVAIS 44.056.890-0 DEFERIDO 
031 THAISA FERNANDA DA S.  MARQUES 44.797.963-2 DEFERIDO 
032 ANDREIA CRISTINA PAVANI LIMA 22.585.090-4 DEFERIDO 
033 JENNIFER ALVES DA SILVA BERTELLI 47.513.526-X DEFERIDO 
034 CLAUDINA DE SIQUEIRA DE M.FERREIRA ++++++++++ INDEFERIDO 
035 MARIA NILVA GÉLIO LIMA 15.415.664-4 DEFERIDO 
036 WALKIRIA NUNES DONATO LIMA 42.539.632-0 DEFERIDO 
037 ELIZANGELA  MARA RODRIGUES BORSATO 32.283.406-5 DEFERIDO 
038 VITÓRIA MARIA ARAÚJO SILVA 33.750.229-8 DEFERIDO 
039 JOARIA PEREIRA DO NASCIMENTO 32.859.493 DEFERIDO 
040 GISLAINE CRISTINA ZINI 45.508.362-9 DEFERIDO 
041 NATALIA REGINA CORREA BATISTA 41.858.256-7 DEFERIDO 

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 
 

Avenida dos Santos, 429, Centro – Cedral/SP – CEP. 15895-000 
CNPJ. 45.093.663/0001-36 Telefone: (17) 3266-9600 

 

042 SILVANA FIRMINO DA SILVA 23.852.237-4 DEFERIDO 
043 ELIANA FERRAZ DE CAMPOS 23.666.890-0 DEFERIDO 
044 DALVA CECÍLIA DA S. SOARES BARBOSA MG-11.374.331 DEFERIDO 
045 ÉRICA CRISTINA DOS SANTOS SALVADOR 25.381-555-1 DEFERIDO 
046 VALÉRIA CRISTINA MARIANO 20.966.434-4 DEFERIDO 
047 MARIA GILDA SIQUEIRA ALTRAN 15.513.936-8 DEFERIDO 
048 ELAINE MARIA VENDRAMIN DEZORDI 34.666.299-0 DEFERIDO 
049 GIANCARLO  FRANCISCO DA FONSECA MG-12.216.356 DEFERIDO 
050 JUCINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA 58.825.054-5 DEFERIDO 
051 BRUNA RUIZ DOS SANTOS 45.901.921-1 DEFERIDO 
052 AUREA DA SILVA 27.036.863-2 DEFERIDO 
053 PALOMA CAMPOS FARIA PULICI 40.596.359-2 DEFERIDO 
054 CLEIDE APARECIDA LUIZ 21.570.630-4 DEFERIDO 
055 FERNANDA  GUIDOLIN 21.368.136 INDEFERIDO 
056 HELEM CRISTINA DOS S. ALVES BRAGA 29.423.023-3 DEFERIDO 
057 SÔNIA MARIA CARREIRA 23.176.462-5 DEFERIDO 
058 SAMIRA BORGES 35.077.615-5 DEFERIDO 
059 RENATA CRISTIANE R. DOS S. PELARIN 20.852.512-9 DEFERIDO 
060 CLEIDE CEZÁRIO DOS SANTOS 18.878.970-4 DEFERIDO 
061 GISLAINE CRISTINA DE PAULA 41.744.857-0 DEFERIDO 
062 TAMIRIS COMUNHÃO DISTASSI 40.596.216-2 DEFERIDO 
063 KESLIE CRISTINA PESSOTO 28.337.515-2 DEFERIDO 
064 RITA DANIELA CARDOSO DA S. CASTRO 28.149.067-3 DEFERIDO 
065 DANIELA APARECIDA DA SILVA ZANETTI 35.370.014-9 DEFERIDO 
066 APARECIDA JACIRA DE FARIAS PORTO 54.945.997 DEFERIDO 
067 FRANCIELLE ROBERTA DE SANTANA LOPES 45.401.043 DEFERIDO 
068 ANA PAULA DE CAMPOS SANTANA 23.686.788-X DEFERIDO 
069 TATIANE CRISTINA Z.VILAR SANTINELO 47.106.175-X DEFERIDO 
070 CAMILA CARNEIRO MENEGUETE 54.798.282-3 INDEFERIDO 
071 LUCIMARA ROCHA BISCASSE SALVADOR 34.192.762-4 DEFERIDO 
072 GABRIELA SOUZA DE C. RODRIGUES 41.412.525-3 DEFERIDO 
073 RENATA APARECIDA DE  OLIVEIRA 35.051.304-1 DEFERIDO 
074 SUELEN GREGÓRIO DE SOUZA 45.491.056-3 DEFERIDO 
075 MAYARA PINHEIRO DA SILVA 40.721.921-3 DEFERIDO 
076 LUCIA DE FÁTIMA DE MENEZES 17.505.380-7 DEFERIDO 
077 SHEILA MARIA DO PRADO  11.076.694-5 DEFERIDO 
 
 

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 
 

Avenida dos Santos, 429, Centro – Cedral/SP – CEP. 15895-000 
CNPJ. 45.093.663/0001-36 Telefone: (17) 3266-9600 

 

042 SILVANA FIRMINO DA SILVA 23.852.237-4 DEFERIDO 
043 ELIANA FERRAZ DE CAMPOS 23.666.890-0 DEFERIDO 
044 DALVA CECÍLIA DA S. SOARES BARBOSA MG-11.374.331 DEFERIDO 
045 ÉRICA CRISTINA DOS SANTOS SALVADOR 25.381-555-1 DEFERIDO 
046 VALÉRIA CRISTINA MARIANO 20.966.434-4 DEFERIDO 
047 MARIA GILDA SIQUEIRA ALTRAN 15.513.936-8 DEFERIDO 
048 ELAINE MARIA VENDRAMIN DEZORDI 34.666.299-0 DEFERIDO 
049 GIANCARLO  FRANCISCO DA FONSECA MG-12.216.356 DEFERIDO 
050 JUCINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA 58.825.054-5 DEFERIDO 
051 BRUNA RUIZ DOS SANTOS 45.901.921-1 DEFERIDO 
052 AUREA DA SILVA 27.036.863-2 DEFERIDO 
053 PALOMA CAMPOS FARIA PULICI 40.596.359-2 DEFERIDO 
054 CLEIDE APARECIDA LUIZ 21.570.630-4 DEFERIDO 
055 FERNANDA  GUIDOLIN 21.368.136 INDEFERIDO 
056 HELEM CRISTINA DOS S. ALVES BRAGA 29.423.023-3 DEFERIDO 
057 SÔNIA MARIA CARREIRA 23.176.462-5 DEFERIDO 
058 SAMIRA BORGES 35.077.615-5 DEFERIDO 
059 RENATA CRISTIANE R. DOS S. PELARIN 20.852.512-9 DEFERIDO 
060 CLEIDE CEZÁRIO DOS SANTOS 18.878.970-4 DEFERIDO 
061 GISLAINE CRISTINA DE PAULA 41.744.857-0 DEFERIDO 
062 TAMIRIS COMUNHÃO DISTASSI 40.596.216-2 DEFERIDO 
063 KESLIE CRISTINA PESSOTO 28.337.515-2 DEFERIDO 
064 RITA DANIELA CARDOSO DA S. CASTRO 28.149.067-3 DEFERIDO 
065 DANIELA APARECIDA DA SILVA ZANETTI 35.370.014-9 DEFERIDO 
066 APARECIDA JACIRA DE FARIAS PORTO 54.945.997 DEFERIDO 
067 FRANCIELLE ROBERTA DE SANTANA LOPES 45.401.043 DEFERIDO 
068 ANA PAULA DE CAMPOS SANTANA 23.686.788-X DEFERIDO 
069 TATIANE CRISTINA Z.VILAR SANTINELO 47.106.175-X DEFERIDO 
070 CAMILA CARNEIRO MENEGUETE 54.798.282-3 INDEFERIDO 
071 LUCIMARA ROCHA BISCASSE SALVADOR 34.192.762-4 DEFERIDO 
072 GABRIELA SOUZA DE C. RODRIGUES 41.412.525-3 DEFERIDO 
073 RENATA APARECIDA DE  OLIVEIRA 35.051.304-1 DEFERIDO 
074 SUELEN GREGÓRIO DE SOUZA 45.491.056-3 DEFERIDO 
075 MAYARA PINHEIRO DA SILVA 40.721.921-3 DEFERIDO 
076 LUCIA DE FÁTIMA DE MENEZES 17.505.380-7 DEFERIDO 
077 SHEILA MARIA DO PRADO  11.076.694-5 DEFERIDO 
 
 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

                        
                        SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS   

                          DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
                                 EXTENSÃO DE BASE – IPIGUÁ, CEDRAL, NOVA ALIANÇA E BADY BASSITT (SP) 

                 Reconhecido pelo M.t.b. Sob nº 24.440.52633/86 em 28/03/88 
                                   Rua José Bonifácio, nº 315 - Vila Ercília - São José do Rio Preto/SP – CEP: 15013-150 

                            C.N.P.J. : 56.359.292/0001-08 
                        Fone: (17) 3222-6855 e (17) 99759-3027 

                          e-mail: struralriopreto@hotmail.com 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato 
Empregados Rurais Assalariados de São José do Rio Preto e Região, que estejam 
em pleno gozo de seus direitos sociais, a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se na sede da Entidade, sito à Rua José Bonifácio, nº 315, 
Vila Ercília, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no próximo 
dia 20 de dezembro de 2.020, às 8:00 (oito) horas, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1)-Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia 
anterior; 2)-Leitura, discussão e votação das Peças do Balanço Financeiro do 
exercício de 2019, com as peças que o compõe;  3)-Apresentação do Relatório da 
Diretoria do exercício de 2.019; 4)-Leitura, discussão e votação da Proposta 
Orçamentária para o exercício de 2.021, com as peças que a compõe;   

As deliberações serão tomadas de conformidade com o Estatuto Social.  
Não havendo numero legal de associados para realização da Assembleia ora 

convocada, a mesma será realizada as 9:00 (nove) horas em segunda convocação, 
com qualquer numero de  associados presentes. 

Ressaltamos que a assembleia não foi realizada no período previsto 
estatutariamente, devido a Pandemia (COVID-19), e será efetuada no período de 
Dezembro de 2020,  levando a determinação da Secretária da Saúde de São José 
do Rio Preto (SP)., será seguidos o distanciamento obrigatório e  todas 
recomendações necessárias para a segurança de todos associados 

 
São José do Rio Preto (sp),  15 de Dezembro de 2020. 

 
JOANA D´ARC DA COSTA. 

-PRESIDENTE- 
 
 

                        
                        SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS   

                          DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
                                 EXTENSÃO DE BASE – IPIGUÁ, CEDRAL, NOVA ALIANÇA E BADY BASSITT (SP) 

                 Reconhecido pelo M.t.b. Sob nº 24.440.52633/86 em 28/03/88 
                                   Rua José Bonifácio, nº 315 - Vila Ercília - São José do Rio Preto/SP – CEP: 15013-150 

                            C.N.P.J. : 56.359.292/0001-08 
                        Fone: (17) 3222-6855 e (17) 99759-3027 

                         e-mail: struralriopreto@hotmail.com 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO    
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Ficam convocados todos os associados desse Sindicato, a reunirem-se em 

Assembleia Geral Extraordinária na forma da CLT e disposições atinentes, no 
próximo dia 20 de Dezembro de 2020, às 10:00 (dez) horas, em primeira 
convocação, em sua sede social, sito à Rua José Bonifácio, nº 315, Vila Ercilia, 
município de São José do Rio Preto (SP)., para deliberarem sobre a seguinte  
ORDEM  DO  DIA:  1)Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia Anterior; 
2)Leitura Discussão e votação da Proposta da Suplementação Orçamentária de 
2020 com suas peças; 3)Parecer do Conselho Fiscal; 4)Outros assuntos de 
interesse do Sindicato. 

 As deliberações serão tomadas de conformidade com o Estatuto Social. 
 Não havendo numero legal de associados para realização da Assembleia ora 
convocada, a mesma será realizada as 11:00 (onze) horas em segunda 
convocação, com qualquer numero de  associados presentes.  

Ressaltamos que a assembleia será realizada devido a Pandemia pelo 
(COVID-19), será efetuada levando a determinação da Secretária da Saúde de São 
José do Rio Preto (SP)., será seguidos o distanciamento obrigatório e  todas 
recomendações necessárias para a segurança de todos associados. 

           São  José do Rio Preto  (sp), 15 de  Dezembro de 2020. 
JOANA D´ARC DA COSTA 

PRESIDENTE. 
 

 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

MIGUEL HENRIQUE FERRAZ e ANA LETÍCIA DE PINHO 
CORDEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 
de abril de 2000, fi lho de JOÃO FERRAZ e de ANDREA 
MARQUES. Ela, de nacionalidade brasileira, telemarketing, 
solteira, nascida em Cruzeiro do Sul, PR, no dia 27 de maio 
de 2001, fi lha de DONIZETE CORDEIRO e de ANA CLÁU-
DIA DE PINHO. 

ALBERTH RICHARD ALMEIDA MARQUES e MARIANE 
DIELLI DE ALMEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autonomo, divorciado, nascido em Jussara, GO, no dia 04 
de abril de 1991, fi lho de RICHARD WILSON MARQUES e 
de MARLENE ALMEIDA DE OLIVEIRA MARQUES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Rondo-
nópolis, MT, no dia 05 de março de 1991, fi lha de JURANDIR 
FERREIRA BARBOSA e de MARIZA LAUDICÉIA DE ALMEI-
DA BARBOSA. 

LUCAS MATEUS DA SILVA PRADO e GLEIZIANE FATIMA 
MARQUES DE LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 22 de dezembro de 1994, fi lho de VALDEMAR PRADO e 
de MARCIA ALVES DA SILVA PRADO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 06 de junho de 1993, fi lha de PAULO FRANCIS-
CO DE LIMA e de MARIA ANTONIA MARQUES DA SILVA. 

ADEVANI ANTONIO PEREIRA e IZILDINHA APARECIDA 
RAIMUNDO. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
divorciado, nascido em Buritama, SP, no dia 09 de março de 
1960, fi lho de JOAQUIM ALVES PEREIRA e de GUIOMAR 
QUINTINO PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do-
méstica, , nascida em PRESIDENTE BERNARDES, SP, no 
dia 07 de julho de 1964, fi lha de GERALDO JOSÉ RAIMUN-
DO e de MARIA RIBEIRO RAIMUNDO. 

FLÁVIO RENATO DE QUEIROZ PAPPA e TÁSSIA ELENA 
BRANDÃO MARQUES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 24 de agosto de 1984, fi lho de NELSON SILVESTRE 
PAPPA e de ROMILDA ALVES DE QUEIROZ PAPPA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida 
em Rio Claro, SP, no dia 16 de abril de 1987, fi lha de LUIZ 
ANTONIO MARQUES e de MARIA APARECIDA BRANDÃO 
MARQUES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto,  14 de dezembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. JOÃO GOMES e GEIZA SOARES DA SILVA MAR-
TINS, sendo ELE fi lho de MANOEL GOMES ORLANDO e 
de THEREZA BELÍSSIMA e ELA fi lha de JOÃO SOARES DA 
SILVA e de MARTINHA DIAS DOS SANTOS;

2. SAMUEL GONÇALVES RUIZ e ANA CLÁUDIA 
PEREIRA, sendo ELE fi lho de ELIDIO QUILES RUIZ e de 
CLEUSA GONÇALVES PEREIRA RUIZ e ELA fi lha de SE-
BASTIÃO PEREIRA e de IRACI DOS SANTOS PEREIRA;

3. RAFAEL SOUZA DA SILVA e ALINE ALVES FER-
NANDES, sendo ELE fi lho de DONIZETTI SOUZA DA SILVA 
e de LUCILENE MARIA DA SILVA e ELA fi lha de ALVINO 
FERNANDES ALVES e de ALAIDE TEIXEIRA ALVES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/12/2020.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 53/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 24/2020 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2020 
Contratada: EDITORA DHOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA. 
Objeto: Acréscimo do valor do Contrato nº 02/2020, de empresa especializada para prestação de 
serviços de publicação, em jornal, de atos oficiais da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
Vigência: 15 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. Data da assinatura: 15 de dezembro 
de 2020. Valor do aditivo: R$ 69.375,00 (sessenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais). 
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica. Base Legal: 
art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 15 de dezembro de 
2020. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 
 


