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Pauléra decide 
disputa pela 

Presidência da 
Câmara na 2ªfeira

RIO PRETO NA FASE VERMELHA

Beneficência Portuguesa atingiu 100% de ocupação de UTI

Janaína PEREIRA

Arquivo DHOJE 

Mecânico dá dicas

BR 153 Concessionária que administra trecho paulista que passa por Rio Preto espera cerca 
de 315 mil veículos circulando pela rodovia neste final de ano, entre Natal e Revéillon. Pág.A2

LOCKDOWN
O governo anunciou ontem à 

tarde que Natal e Ano Novo em 
todo estado terão apenas ser-
viços essenciais funcionando. 
Isso porque as regiões foram 
todas para a Fase Vermelha do 

Plano São Paulo. Ou seja, pela 
primeira vez teremos um lock-
down no comércio paulista. E 
como era de se imaginar, enti-
dades representantes dos em-
presários reagiram e fizeram 

duras críticas à medida. Para 
Acirp e Sincomércio, o prejuízo 
de estar fechados principalmen-
te entre a semana de Natal e 
Ano Novo será grande para os 
comerciantes.               Pág.A3

PM reforça 
patrulhamento 

após saidinha de 
1,3 mil presos
O major Márcio Cortez Gar-

cia, comandante interino do 
17º Batalhão da Polícia Militar, 
afirmou que o objetivo é manter 
a tranquilidade da população 
da região após a saidinha dos 
mais de 1,3 mil presos que 
foram liberados na manhã 
desta terça-feira, dia 22, dos 
presídios de Rio Preto e cidades 
vizinhas. “Nessas operações 
são destinados todo o efetivo 
de reforço”, diz.          Pág.A4

Calote em 
aluguel vira 

investigação de 
falso médico
Após pesquisar a vida 

profissional do inquilino, 
em decorrência de não pa-
gamento de aluguel, uma 
servidora pública estadual de 
43 anos registrou boletim de 
ocorrência por falsidade ide-
ológica. Para alugar residên-
cia no condomínio Gaivota o 
homem se apresentou como 
médico do Samu, mas até o 
serviço nega que ele seja da 
equipe.                  Pàg.A4

No Dia do Vizinho, 
histórias de boa 

convivência
Tem aqueles vizinhos que a 

convivência é ótima, se torna-
ram amigos e têm costume de 
sempre pedir algo emprestado, 
como uma xícara de café ou 
açúcar, deixar a chave da casa 
e por ai vai. São casos como da 
família Saes e a família Souza é 
assim, que ao longo do tempo 
se tornaram praticamente uma 
só. Conheça essa e outras 
histórias.                  Pág.B1

Pilates ganha 
adeptos e ajuda no 
condicionamento
Segundo a professora Gis-

laine Figueiredo que tem a 
clínica “Pilates e Estética” há 
8 anos, na Boa Vista, em Rio 
Preto, e trabalha dando aulas 
de Funcional e Métodos Sus-
pensos há 10 anos, a técnica 
pode ser praticada por pesso-
as de todas as idades. Além 
de melhorar o condicionamen-
to físico ajuda na inibição e 
tratamento de dores.   Pág.B1

Ocupação de UTIs continua crescendo
 e Beneficência atinge 100% do leitos

A UTI do hospital Beneficên-
cia Portuguesa, em Rio Preto, 
atingiu a lotação máxima nesta 
terça-feira (22). Todos os 14 
leitos estão ocupados. Já os 

32 leitos de enfermaria destina-
dos a pacientes com Covid-19 
estão com 83% de ocupação.
A capacidade de atendimento 
para doenças respiratórias co-

meça a ficar crítica. Na Santa 
Casa a Unidade de Terapia 
Intensiva tem 29 pacientes 
internados o que corresponde 
a 60% ocupação.        Pág.A5

Prefeitura regulariza 
mais um loteamento

A prefeitura de Rio Preto, 
através da Secretaria Municipal 
de Habitação, realizou recente-
mente mais uma regularização, 
a do núcleo Santa Luzia, que 
está localizado na vicinal para o 
Distrito de Engenheiro Schmitt 
e teve seu início de implantação 

no ano de 1996. Atualmente o 
bairro tem uma população es-
timada em 500 pessoas,  em 
125 lotes. O núcleo foi objeto de 
Regularização Fundiária Urbana 
de Interesse Social – Reurb-S, 
com regularização promovida pelo 
Município.               Pág.A2

Faça revisão do 
carro antes de viajar
Realizar um checkup no seu 

veículo é a melhor forma de 
prevenir acidentes nas estra-
das. Principalmente em épo-
cas de grande movimentação, 
como feriados prolongados ou 
férias escolares, quando as 
rodovias registram tráfego bem 
maior, diz especialista. Pág. B1 

DRIVE TRHU
Escola estadual fez for-

matura drive thru ontem 
para entrega de diplo-
ma a alunos. Devido à 

pandemia, educação 
tem se adaptado e 

promovido colações e 
festas sem aglomeração         

Pág.A5

Shopping Azul fecha 
para reforma dia 26
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
23 de dezembro de 2020 COTIDIANO

DATAS E HORÁRIOS

Confira o que abre e o que 
fecha no feriado de Natal

Por conta do feriado de Natal, celebrado na próxima sexta-fei-
ra, 25, e do ponto facultativo na quinta-feira, 24, alguns serviços 
públicos vão funcionar em horário especial. Confira abaixo:

Farmácia Municipal:
Quinta-feira, 24/12 - 8h às 14h
Sexta-feira, 25/12 – 8h às 14h
Sábado, 26/12 – 8h às 14h
Domingo, 27/12 – 8h às 14h

Unidades Básicas de Saúde*:
Quinta-feira, 24/12 - fechadas
Sexta-feira, 25/12 – fechadas
Sábado, 26/12 – fechadas
Domingo, 27/12 – fechadas
*Não-respiratórias
 
Unidade do Anchieta:
Quinta-feira, 24/12 - fechada
Sexta-feira, 25/12 - fechada
Sábado, 26/12 - fechada
Domingo, 27/12 - fechada
(exclusivamente para atendimento de síndromes respiratórias) 

Unidade do Solo Sagrado:
Atendimento 24h
(exclusivamente para atendimento de síndromes respiratórias)

Unidade do CAIC/Cristo Rei:
Quinta-feira, 24/12 – das 7h às 13h
Sexta-feira, 25/12 – fechada
Sábado, 26/12 - das 7h às 13h
Domingo, 27/12 - das 7h às 13h
(exclusivamente para atendimento de síndromes respiratórias)

Unidades de Pronto-Atendimento:
24 horas para atendimento de urgência e emergência, sendo:
UPA Santo Antônio: atendimento misto: síndromes respiratórias 

moderadas e graves e demais agravos.
Pronto Socorro Vila Toninho: atendimento misto: síndromes 

respiratórias moderadas e graves e demais agravos.
UPA Norte: atendimento de agravos de urgência e emergência. 

Não atende casos de síndromes respiratórias.
UPA Tangará: atendimento de agravos de urgência e emergên-

cia. Não atende casos de síndromes respiratórias.
*UPA Jaguaré: atendimento via regulação.

Poupatempo:
*Atendimento apenas com agendamento pelo portal da Pre-

feitura.
Quinta-feira, 24/12 - até as 12h
Sexta-feira, 25/12 – fechado
Sábado, 26/12 – fechado
Domingo, 27/12 – fechado

Prefeitura Regional Norte:
*Atendimento apenas com agendamento pelo portal da Pre-

feitura.
Quinta-feira, 24/12 - até as 12h
Sexta-feira, 25/12 – fechado
Sábado, 26/12 – fechado
Domingo, 27/12 – fechado

E-digital (Estacionamento Rotativo):
Quinta-feira, 24/12 – 8h às 18h
Sexta-feira, 25/12 – fechado
Sábado, 26/12 – fechado
Domingo, 27/12 – fechado

Procon
Quinta-feira, 24/12 – fechado
Sexta-feira, 25/12 – fechado
Sábado, 26/12 – fechado
Domingo, 27/12 – fechado

Shopping HB
Quinta-feira, 24/12 – fechado
Sexta-feira, 25/12 – fechado
Sábado, 26/12 – fechado
Domingo, 27/12 – fechado

Shopping Azul
Quinta-feira, 24/12 – 9h às 18h
Sexta-feira, 25/12 – 9h às 15h
Sábado, 26/12 – 10h às 18h
Domingo, 27/12 – 9h às 15h

Mercado Municipal:
Quinta-feira, 24/12 – 7h às 18h
Sexta-feira, 25/12 – Fechado
Sábado, 26/12 – 7h às 13h
Domingo, 27/12 – 7h às 12h

Feiras Livres:

Quinta-feira, 24/12 - 6h às 12h
Sexta-feira, 25/12 – Fechadas
Sábado, 26/12 – 6h às 12h
Domingo, 27/12 – 6h às 12h
 
Pontos de apoio
Quinta-feira, 24/12 - 7h às 15h
Sexta-feira, 25/12 – fechado
Sábado, 26/12 – 7h às 17h
Domingo, 27/12 – 7h às 17h
(*horário de almoço das 11h às 12h)

Lazer:
Cidade da Criança, piscinas públicas, parques, Zoológico Munici-

pal, bibliotecas, museus e centros esportivos permanecem fechados 
em função da quarentena.

A-2

BR 153

A Triunfo Transbrasiliana, 
concessionária que administra 
o trecho paulista da BR-153 
que corta Rio Preto, estima 
que mais de 315 mil veículos 
percorram a rodovia nas festas 
de fim de ano, entre o feriado 
prolongado de natal e de ano 
novo. O movimento começa 
ser monitorado nesta quarta-
-feira e vai até dia 2 de janeiro.

Durante o feriado de natal, 
o Centro de Controle de Opera-
ções (CCO) prevê maior tráfego 
na quarta-feira (23) com 41 
mil veículos e no retorno para 
casa, no domingo (27), com 
36.800 veículos.

Já no período de ano novo, 
a concessionária prevê maior 
tráfego na quarta-feira (30) 
com 34 mil veículos e na 
volta do feriado, no domingo 
(03/01), com 31.220 veículos.

A BR-153 irá contar com 
restrições de tráfego e de 
obras para não prejudicar a 
circulação de veículos nos dois 
feriados prolongados. 

Durante o feriado prolonga-
do, todo o efetivo operacional 
da Concessionária estará de 
prontidão para oferecer ainda 
mais segurança e conforto aos 
usuários da BR-153. Também 
estarão disponíveis as sete ba-
ses de atendimento ao usuário 
localizadas em Nova Granada, 
São José do Rio Preto, Ubara-
na, Guaiçara, Marília, Ocauçu 
e Ribeirão do Sul. 

Em cada uma delas, o 
motorista conta com espaço 
climatizado que oferece água 
gelada, café, banheiros, fral-
dários, wi-fi gratuito e aten-
dentes treinados que fornecem 
informações em geral sobre a 
rodovia. As bases funcionam 
24 horas por dia, sete dias na 

Rodovia deve receber 
315 mil veículos no 
Natal e Ano Novo

semana.
A concessionária orienta 

seus usuários que durante o 
feriado não consumam be-
bida alcoólica e dirijam, que 
verifiquem as condições do 
veículo antes de pegar a es-
trada e sempre confiram os 
equipamentos de segurança 
antes de pegar a estrada. 
Em caso de necessidade de 
socorro médico ou mecânico, 
os motoristas devem acionar a 
Central de Atendimento 0800 
72 30 153. O serviço funciona 
24 horas por dia.

Crianças - Pensando na 
segurança no transporte de 
crianças durante o período 
de festas de fim de ano, em 
que muitos pais viajam com 
seus filhos, a Triunfo Trans-
brasiliana reforça a campanha 
“Que BrinCadeira é Essa?”. A 
campanha tem o objetivo de 
instruir os usuários da rodovia 
e a sociedade em geral sobre o 
uso correto dos equipamentos 
de segurança (bebês-confor-
to, cadeirinhas e assentos 
elevados) para transportar os 
pequenos.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

23 e 30/12 – quarta-feira
Sem restrição de tráfego 

e obras

24 e 31/12- quinta-feira
Restrição de obras a partir 

das 14h
Restrição de tráfego das 

16h às 22h (Veículos ou Com-
binações de Veículos, passíveis 
ou não de Autorização Especial 
de Trânsito (AET) ou Autorização 
Específica (AE), cujo peso ou 
dimensão exceda qualquer um 
dos seguintes limites regula-
mentares: I- Largura máxima: 
2,60 metros; II- Altura máxima: 
4,40 metros; III- Comprimen-
to total de 19,80 metros; e 
IV- Peso Bruto Total Combi-
nado (PBTC) para veículos ou 
combinações de veículos: 57 
toneladas).

 
25/12 e 01/01 – 
sexta-feira
Restrição de obras o dia 

todo
Restrição de tráfego das 

14h às 22h (Veículos ou Com-
binações de Veículos, passíveis 
ou não de Autorização Especial 
de Trânsito (AET) ou Autorização 
Específica (AE), cujo peso ou 
dimensão exceda qualquer um 
dos seguintes limites regula-
mentares: I- Largura máxima: 
2,60 metros; II- Altura máxima: 
4,40 metros; III- Comprimen-
to total de 19,80 metros; e 
IV- Peso Bruto Total Combi-
nado (PBTC) para veículos ou 
combinações de veículos: 57 
toneladas).

 
26/12 e 02/01 – 
sábado 
Sem restrição de tráfego 

e obras

27/12 e 03/01 – 
domingo 
Restrição de obras o dia 

todo
Sem restrição de tráfego

VEJAS AS RESTRIÇÕES 
DE TRÁFEGO

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

315 mil veículos devem circular pela BR 153 neste fe-
riado prolongado e Natal e Ano Novo

ATÉ 10 DE JANEIRO NÚCLEO

Shopping Azul fecha 
para reforma dia 26 

A prefeitura informa que 
as obras de manutenção no 
Shopping Azul de Rio Preto 
começam no próximo dia 26 
de dezembro e seguem até 
10 de janeiro de 2021. O local 
irá receber melhorias na parte 
elétrica e hidráulica.

O cronograma de obras já 
havia sido definido no início do 
mês de dezembro e faz parte 
da licitação que contempla 

reforma e ligação entre o mi-
niterminal, o Terminal Urbano e 
a Estação Rodoviária (na parte 
de combate a incêndios). 

Após as novas determina-
ções Plano São Paulo, que 
prevê fase vermelha para o 
período de 25 a 27 de dezem-
bro e 1º a 3 de janeiro, repre-
sentantes do Shopping Azul 
se reuniram com Prefeitura e 
decidiram conciliar as datas 
para minimizar os impactos 
no setor.

Da REDAÇÃO

Prefeitura regulariza 
lotes do Santa Luzia

A prefeitura de Rio Preto, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Habitação, realizou 
recentemente mais uma re-
gularização, a do núcleo Santa 
Luzia, que está localizado na 
vicinal para o Distrito de En-
genheiro Schmitt e teve seu 
início de implantação no ano 
de 1996. 

Atualmente o bairro tem 
uma população estimada em 
500 pessoas,  em 125 lotes. 
O núcleo foi objeto de Regu-
larização Fundiária Urbana de 
Interesse Social – Reurb-S, 
com regularização promovida 
pelo Município.

Em relação as obras de me-
lhorias que envolvem o Semae, 
a autarquia está realizando um 
estudo do sistema do entorno 
para abastecimento do lotea-
mento.

Atualmente a cidade de 
Rio Preto possui 63 núcleos 
regularizados e registrados no 
município, abrangendo 7.650 
mil lotes e uma população 

estimada em 20 mil pessoas. 
Existem ainda 17 núcleos com 
Certidão de Regularidade Fun-
diária emitidas pelo município 
em fase final de análise para 
registro e mais 36 núcleos em 
processo de regularização.

A regularização jurídica é 
fundamental para a seguran-
ça da posse aos ocupantes 
que vivem no local há mais 
de 20 anos, e somente com 
registro junto ao cartório e a 
emissão do título individual 
cada morador poderá ser de 
fato proprietário.

Da REDAÇÃO

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Atualmente a 
cidade de Rio Preto 
possui 63 núcleos 

regularizados e 
registrados no 

município

“

”



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
23 de dezembro de 2020

Bate o martelo
Paulo Pauléra (PP) informou que vai bater o martelo se vai ou 

não disputar a Presidência da Câmara no dia 28 de dezembro. 
Como muda a legislatura, não há nenhum impedimento sobre 
a sua participação na disputa para continuar por mais dois anos 
frente ao comando do Legislativo. Sobre a declaração do verea-
dor Anderson Branco (PP), que antecipou que pretende disputar 
a eleição como vice na provável chapa encabeçada pelo progres-
sista, Pauléra disse que “a reivindicação justa e legítima”. O PL 
tem dois votos: Anderson e Fábio Mercondes, recém nomeado 
pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) para comandar a Secretaria 
de Esportes. Pedro Roberto Gomes (Patriota) reafirmou ontem 
que também pretende disputar a Presidência do Legislativo. “A 
nossa candidatura está indo bem; estamos conversando com a 
maioria dos vereadores”, disse, acrescentando que a candidatura 
tem de ser construída juntamente com um grupo de vereadores 
com o objetivo de agregar votos. Nas fotos acima, Pauléra e 
Pedro Roberto.

Não sabe
Pedro Roberto (Patrio-

ta), que também faz parte 
da base aliada do prefeito 
no Legislativo, disse que o 
governo ainda não sabe da 
sua candidatura. “É uma 
candidatura que quer tra-
balhar por Rio Preto”, diz. 
Com base nessa proposta, 
o patriota destacou ainda 
que pretende reunir um 
grupo de vereadores com 
foco no desenvolvimento da 
cidade. Analisando os 17 
legisladores, Pedro Roberto, 
caso a disputa fique polari-
zada com Pauléra, já teria o 
apoio de cinco vereadores. 
Para chegar à Presidência, 
são necessários nove votos.

Cara de santo
Uma pergunta simples, porém, difícil de responder: a popu-

lação do Rio merece tudo o que está acontecendo na política 
daquele estado? A nível nacional, com raras exceções, a situação 
também é caótica. Agora, restringindo ao Rio, o péssimo está 
bem à frente da linha do horizonte. O eleitor carioca até que 
tem tentado, porém, a maioria dos representantes tem caído no 
calabouço da propina. O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) 
estava acima de qualquer suspeita. Bispo da Igreja Universal, 
semblante comparado a de um santo, fala mansa, postura de 
samaritano e outros requisitos que o podem levar à santidade. 
Tudo isso era apenas uma miragem: Crivella foi preso ontem 
acusado de desviar R$ 50 milhões em propina, dinheiro que 
poderia ter sido investido na Saúde, na Educação e em alimen-
tos para matar a fome das criancinhas. A bandidagem era tanta 
que nem seus ‘guardiões’ evitaram a sua prisão. Politicamente 
falando, sem generalizar, a formação política no Rio é um caos. 
Exemplos é o que não faltam!

“Estou bem”
O secretário de Governo, 

Jair Moretti, que se encontra 
internado no Hospital Austa 
para receber tratamento 
contra a covid-19, tem con-
versado com amigos através 
do aplicativo do WhatsApp. 
Ao ser abordado pela colu-
na, se limitou a dizer: “Estou 
bom”. É a segunda vez que 
o secretário contraiu a doen-
ça. Na primeira infecção não 
precisou ser internado. Já na 
segunda não teve a mesma 
sorte, porque o vírus com-
prometeu o pulmão. Moretti 
espera passar o Natal em 
casa. E os negacionistas 
continuam esnobando o 
vírus…

No páreo
O vereador Celso Peixão 

(MDB) reiterou que também 
pretende disputar a eleição 
para presidência da Casa. 
O emedebista, no entanto, 
fez uma observação: só 
concorre se o atual presi-
dente, Paulo Pauléra, não 
for candidato na eleição que 
acontece em 1º de janeiro. 
“Eu tenho interesse, mas 
não quero disputar com o 
Pauléra”, pontuou. Como 
Pauléra só vai anunciar sua 
decisão no dia 28 de dezem-
bro, até lá, portanto, Peixão 
continua no páreo fazendo 
tratativas junto aos demais 
vereadores para angariar 
votos. A conferir!

Agradece
O governo do estado vai 

tentar mais uma vez brecar 
a propagação da covid-19. 
Para tanto, vai adotar medi-
das restritivas entre os dias 
25 e 27 de dezembro e 1° a 
3 de janeiro. É um mini lock-
down, que permite apenas o 
funcionamento do comércio 
essencial! Será que essas 
medidas vão frear o avanço 
da doença? Provavelmen-
te, não! As aglomerações, 
sem seguir o protocolo de 
segurança, acontecem nas 
festanças. Imagine nessas 
festas de fim de ano? Sob 
efeito etílico, a confiança 
aumenta e o vírus, que quer 
viver, agradece!

Vaga de vice
Como Anderson Branco 

antecipou que pretende 
disputar o cargo de vice 
na chapa liderada por Pau-
lo Pauléra, significa que é 
grande a possibilidade de 
ele concorrer novamente ao 
comando da Câmara. Neste 
caso, a vereadora Karina 
Caroline (Republicanos), que 
também almeja a vice-presi-
dência da Casa, disputaria 
a vaga na chapa que deverá 
ser encabeçada pelo patriota 
Pedro Roberto. Com ela, pro-
vavelmente levaria o voto de 
seu companheiro de partido 
vereador eleito Robson Ricci, 
que foi o mais votado nas 
últimas eleições.

Sete
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) não fez nenhuma in-
dicação ontem. Ainda faltam 
sete cargos para completar o 
quadro de primeiro escalão: 
Secretaria da Educação, 
Empresa Municipal de Urba-
nismo (Emurb), subprefeitos 
de Engenheiro Schmitt e 
de Talhado, Procon, Defesa 
Civil e da Guarda Municipal. 
A maior expectativa está 
direcionada para a pasta da 
Educação. A pergunta que 
mais se ouve é se o prefeito 
vai substituir a atual secretá-
ria Sueli Costa. Até agora o 
governo mantém o nome no 
fundo do baú. É uma pasta 
de peso… 

Empresários reagem 
ao lockdown e falam 
que prejuízo é grande
O lockdown decretado 

pelo governo do estado 
para Natal e Réveillon, que 
vai durar seis dias - 25, 26 
e 27 de dezembro e 1, 2 
e 3 de janeiro - prejudica 
ainda mais a economia de 
Rio Preto, segundo enti-
dades representantes dos 
empresários, que reagiram 
à medida anunciada nesta 
terça-feira (22).

Para o Sincomércio, esse 
decreto só vem para atrapa-
lhar. “Dia 26 de dezembro 
é dia de fazer troca e fazer 
novas compras. Com o esta-
belecimento fechado é sinal 
de total prejuízo. Mesmo que 
abra os três dias permitidos, 
isso não reflete em ven-
da e lucro, pelo contrário, 
reflete em prejuízo, já que 
o comerciante, para ficar 
aberto, tem que gastar com 
água, energia, funcionários, 
aluguel e etc. Em contrapar-
tida não haverá público para 
isso” afirma o presidente 
Ricardo Arroyo.

A ACIRP (Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Rio Preto) também se ma-
nifestou sobre a situação e 
demonstrou total desacordo 
com as medidas tomadas. 
Segundo Kelvin Kaiser, o 
problema não está no co-
mércio.

“Sabemos do aumento 
de número de casos e en-
tendemos a importância do 
isolamento. Mas, o proble-
ma não está no comércio e 
sim na falta de conscienti-
zação das pessoas quanto 
à utilização de máscaras e 

no cumprimento geral dos 
protocolos de restrição à 
pandemia”.

A nota da Associação 
ainda fala da possibilidade 
de um efeito reverso e o de-
creto facilitar aglomerações 
familiares. “O contágio não 
tem relevância significativa 
comprovada no setor pro-
dutivo; mas sim nas festas 
clandestinas e nas reuniões 
que acontecem nas residên-
cias. Aliás, mais um motivo 
de preocupação com essa 
medida é a extensão dos dias 
ociosos, que pode gerar um 
efeito reverso na proposta 
inicial ao fomentar festas, 
encontros e grandes reuniões 
para lazer já que o fim de 
semana estará com atividade 
comercial majoritariamente 
reduzida”, destaca a nota.

Kelvin ainda questiona 
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SECRETÁRIO

“O pior já passou”, diz Jair Moretti, 
internado com Covid

O Secretário de Governo 
Jair Moretti está internado no 
Hospital Austa desde sexta-
-feira (19) para tratamento da 
COVID. Ele teve a confirma-
ção da doença pela segunda 
vez no dia 13 e, até então, 
cumpria isolamento em casa, 
porém, devido à dificuldade 
na respiração, teve que ser 
hospitalizado.

O DHoje conversou com o 
Secretário que diz estar melhor 
e otimista em relação a sua alta 
hospitalar. “Estou bem. Tive 
problema respiratório, mas o 
pior já passou.

Tenho perspectiva de sair 
dentro de uns dois dias. Já 
estou respirando sem ajuda do 
respirador. Estou no 12° dia da 
doença e, segundo os entendi-
dos, já é uma fase decrescente 
do vírus”.

Da REPORTAGEM

Lei cria semana de prevenção a acidentes com ciclistas

O Projeto de Lei é de auto-
ria do vereador Zé da Acade-
mia (Patriota) e foi aprovado 
pela Câmara no início do mês. 
O objetivo, segundo o verea-
dor, é realmente conscientizar 
a sociedade a ter uma convi-
vência pacífica entre motoris-
tas e ciclistas.

“Então, a nossa ideia com 
esse projeto, é para que a pre-
feitura, através da secretaria 
de trânsito, faça campanhas e 
divulgue a importância da con-
vivência pacífica entre veículos 
e ciclistas, já que o ciclismo 
é uma realidade. Já temos 
as construções de ciclovias 
e ciclofaixas, tudo isso pra 
garantir mais segurança ao 
ciclista”, destaca o vereador.

A data, de acordo com o 
PL, deve ser celebrada sem-
pre na semana do dia 20 de 
setembro e, propositalmente, 

calha com a Semana Nacio-
nal de Trânsito. Segundo o 
vereador, as duas campanhas 
se completam. “De agora 
em diante, todos os anos no 
mês de setembro, teremos a 
Semana Nacional do Trânsito 
em paralelo com a Semana 
Municipal ‘Saran e Tozo’ de 

vam o esporte.
Rodrigo Tozo pedalava em 

grupo no acostamento da Ro-
dovia Washington Luís, quando 
foram atingidos por um carro 
que trafegava no sentido inte-
rior do estado. Rodrigo estava 
por último no grupo, não resis-
tiu aos ferimentos e morreu no 
local. Esse acidente aconteceu 
em 2018.

Já no caso de José Saran 
Filho, aconteceu em 2020. 
Ele também estava pedalando 
no acostamento, mas era na 
vicinal Dr. José Arroyo Mar-
tins, que liga Mirassol a Bady 
Bassit, quando foi atingido por 
um carro no sentido contrário. 
Saran chegou a ser socorrido, 
mas faleceu três dias depois.

“O Saran e o Tozo foram 
duas vítimas de acidentes, que 
faleceram devido aos moto-
ristas não estarem prestando 
atenção no trânsito”, conclui 
Zé da Academia.
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Conscientização e Prevenção 
de Acidentes com Ciclistas”, 
finaliza.

Saran e Tozo - Estes 
nomes foram acoplados à 
Semana como forma de ho-
menagear dois ciclistas que 
morreram enquanto pratica-
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SANCIONADO

FASE VERMELHA

Rodrigo Tozo, que empresta nome à semana 

a eficiência do sistema de 
saúde. “O alerta é para vol-
tarmos a nos preparar para 
criação de leitos e para es-
truturação eficiente do nosso 
sistema de saúde, a fim de 
atender toda a população 
que precisar de cuidado. Os 
comerciantes não podem ser 
mais uma vez penalizados, já 
que estão cumprindo todas 
as normas de segurança”, 
finaliza.

O prefeito Edinho Araujo 
disse nesta tarde que a situ-
ação é lamentável, porém, 
necessária neste momento. 
“Lamentavelmente os núme-
ros de novos casos de Covid 
19 registraram crescimento 
neste final de ano. Devemos 
seguir as determinações do 
Centro de Contingência do 
Estado de São Paulo, assim 
como me louvo nas orienta-

ções do Comitê de Combate 
à Pandemia que criamos 
em São José do Rio Preto: 
respeitar o Plano São Paulo, 
que prevê fase vermelha 
para o período de 25 a 27 
de dezembro e 1º a 3 de 
janeiro”, frisa.

“Devemos redobrar os 
cuidados. A prevenção é o 
melhor remédio, enquanto 
não chega a tão esperada 
vacina. A orientação continua 
sendo manter o isolamento 
social, usar máscara, álcool 
em gel e, se possível, ficar 
em casa, evitando assim 
aglomerações”, ressalta.

Com o endurecimento da 
quarentena e o aumento das 
restrições de funcionamento 
de bens e serviços, apenas 
os serviços essenciais po-
derão funcionar nos dias de 
lockdown.

Divulgação

O QUE É ESSENCIAL:
- farmácias

- mercados

- padarias

- postos de combustíveis

- lavanderias

- meios de transporte coletivo, 
como ônibus, trens e metrô

- hotéis, pousadas e outros servi-
ços de hotelaria

O QUE NÃO É ESSENCIAL:
- shoppings

- lojas

- concessionárias

- escritórios

- bares, restaurantes e lanchonetes 
(exceto para delivery)

- academias

- salões de beleza

- cinemas, teatros e outros estabele-
cimentos culturais



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
23 de dezembro de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

CASO DE POLÍCIA

Dona de imóvel acusa inquilino 
inadimplente de ser falso médico

Após pesquisar a vida pro-
fissional do inquilino, em de-
corrência de não pagamento de 
aluguel, uma servidora pública 
estadual de 43 anos registrou 
boletim de ocorrência por falsi-
dade ideológica. Para alugar re-
sidência no condomínio Gaivota 
o homem se apresentou como 
médico do Samu  e comprovou 
renda com holerite.

Segundo consta no boletim 
de ocorrência, o acusado tem 
24 anos e alugou a residência 
localizada no condomínio no 
mês de junho deste ano. Apre-
sentou-se como médico, inclu-
sive comprovando a profissão 
com holerite. Desde setembro, 
não efetua o pagamento do 
aluguel sob a justificativa de 

que o SAMU, onde ele trabalha, 
e estar com seu pagamento 
atrasado por falta de verba e por 
conta da pandemia do Covid-19.

Desconfiada, a proprietária 
do imóvel tentou localizar, sem 
sucesso, o número do regis-
tro profissional do médico no 
Conselho Regional de Medicina 
(CRM), tanto no Cremesp, quan-
to no Conselho Federal de Medi-
cina (CFM). Inconformada ela foi 
até a imobiliária, pois o suposto 
médico teria apresentado o 
seu holerite, comprovando ser 
médico do SAMU, no entanto, 
a imobiliária não possui cópia.

No SAMU, em contato com 
uma funcionária que realizou 
pesquisas no sistema, ela cons-
tatou que o inquilino não traba-
lha lá e, ainda segundo a fun-
cionária, o holerite apresentado 

Sue PETEK 
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Caso foi registrado no 
Plantão Policial e vai ser 
investigado pelo distrito 
da área

é falso.
Funcionários da imobiliária 

voltaram à residência para falar 
com o inquilino que reafirmou 
ser médico do SAMU e que está 
com o salário atrasado, mas que 
logo quitaria a dívida. Diante de 
uma possível falsa identidade 
do homem a proprietária do 
imóvel foi orientada a registrar 
boletim de ocorrência. A polícia 
encaminhará ao Distrito da área 
para investigar o caso.

CPI-5 

O coronel Fábio Cândido, 
comandante do CPI-5 (Comando 
de Policiamento do Interior), que 
atua na região de São José do 
Rio Preto, apoia a contratação 
das câmeras corporais para os 
policiais, que foram anunciadas 
nesta segunda-feira, dia 21, pelo 
Governador João Dória (PSDB). 
No total, serão 2.500 aparelhos 
que serão distribuídos para as 
polícias do Estado de São Paulo.

Cândido citou três fatores be-
néficos, tanto para a população, 
quanto para os policiais e poder 
judiciário. “Acredito que seja uma 
medida acertada, porque além de 
dar segurança para a sociedade, 
no sentido de preservação de di-
reitos individuais, dará ao policial 
a tranquilidade de fazer o seu tra-
balho adequadamente. E no caso 
em que ele precise atuar e intervir 
da força, teremos as imagens que 
comprovarão a necessidade da 
ação”, afirma.

Além disso, ele acredita que 
essas câmeras poderão ser úteis 
até mesmo para o Poder Judiciá-
rio que poderá exigir as imagens 
para avaliar processos criminosos 
e consequentemente julgar com 
ainda mais clareza. “Dessa for-
ma, vejo com muito positivismo 
a implementação das câmeras 
nos policiais.”

O novo sistema terá tecno-
logia para acionamento remoto, 
localização imediata por GPS, 
gravação ininterrupta do turno 
de serviço, com armazenamento 
do conteúdo em nuvem e trans-
missão das imagens em tempo 
real para centrais específicas, 
como o Centro de Operações da 
PM (COPOM), garantindo assim 
o acompanhamento instantâneo 
das ações policiais em diferentes 
regiões do Estado e a sincroniza-
ção dos fatos com as evidências 
gravadas.

“É a mais moderna e atual 
tecnologia do mundo disponível 
aqui para a Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, que vai permitir 
o acompanhamento instantâneo 
das ações dos policiais em qual-
quer região do Estado”, afirmou 
Doria, em coletiva.

Para o Coronel Álvaro Batista 
Camilo, secretário executivo da 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, a segurança continuará 
avançando no Estado. “Temos os 
melhores indicadores do Brasil, 
fruto das operações que têm 
trazido bons resultados, graças 
aos nossos policiais que estão 
na ponta da linha executando os 
serviços.”

A PM de São Paulo já vem 
trabalhando nesse sistema há 
7 anos e buscou conhecimento 
em forças internacionais, como 
as polícias da Alemanha, Chile 
e cidades como: Londres, Los 
Angeles e Nova Iorque, que têm 
grande excelência no trabalho.

Como -  As câmeras portáteis 
são acopladas aos uniformes dos 
policiais militares e gravam auto-
maticamente todas as atividades 
policiais durante o turno de servi-
ço. Ou seja, todas as abordagens, 
fiscalizações, buscas, varreduras, 
acidentes e demais interações 
com o público são registradas 
independentemente da ação po-
licial. Os dados são transmitidos 
em tempo real por meio de live 
streaming ou armazenados na 
nuvem para serem acessados 
remotamente por autoridades de 
segurança e judiciais sempre que 
necessário.

O recurso do posicionamento 
global por satélite (GPS) traz um 
ganho tanto para a produção de 
provas, uma vez que agiliza a 
sincronização das evidências com 
os fatos, como para a segurança 
dos policiais. Com o equipamento 
acoplado ao corpo, o policial pode 
ter sua posição facilmente rastre-
ada e informada com exatidão 
aos demais colegas em serviço 
em situação na qual ele precise 
de apoio.

Comando aprova 
que policiais 

usem câmeras 
para gravar ação

Franklin CATAN
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Coronel Fábio Cândido, 
comandante do CPI-5 , de 
Rio Preto, apoia a contra-
tação das câmeras

Mãe chama polícia para prender 
filho após ele agredir irmã

Ao ser agredida e ameaçada 
pelo filho de 27 anos, mulher 
chama a polícia para socorrer 
a filha que sofria agressões 
e estava ferida no interior do 
apartamento onde residem, na 
Vila Toninho. A polícia chega 
ao local, encontra o homem 
escondido  na caixa d´água do 
condomínio, encaminha todos 
os envolvidos para o pronto 
socorro e efetua prisão em 
flagrante do agressor. O caso 
ocorreu por volta de 22h, nesta 
segunda (21).

Durante o patrulhamento, os 
militares foram informados via 
Copom de que no apartamento 
de um prédio localizado na Vila 
Toninho estava ocorrendo um 
caso de violência doméstica, 
sendo que uma mulher estava 
trancada no banheiro do imóvel. 
Os policiais foram ao aparta-
mento e encontraram a mãe 
da vítima.

Ela declarou que ela e a filha 
teriam sofrido agressões de seu 
filho, posteriormente ele pegou 
uma faca e começou a amea-
çá-las. A mulher relatou ainda 

Sue PETEK 

EM FAMÍLIA

que a sua filha estava passando 
mal por conta dos ferimentos 
e estava sendo socorrida por 
populares.

Conforme consta no boletim 
de ocorrência, que após agredir 
a mãe e a irmã o homem foi 
visto se escondendo na caixa 
d´água do condomínio. A polícia 
conseguiu cercá-lo e capturá-lo. 
Indagado sobre os fatos, ele ne-
gou que havia batido na mãe e 
na irmã, mas depois alegou que 
estava machucado pela irmã.

Eles foram levados a Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) da Vila Toninho. A irmã 
confirmou as agressões e ame-
aças. A garota permaneceu em 
observação médica por causa 
do trauma sofrido, contudo não 
aparentava risco de morte.

Após passar por atendimen-
to médico, o agressor foi leva-
do ao plantão policial. A mãe 
representou o próprio filho por 
ameaças e ofensas e agressões 
e requereu medida protetiva da 
lei Maria da Penha. O filho foi 
indiciado pelo crime do artigo 
140, 147, 21 e 129 do Código 
Penal e foi preso em flagrante 
delito.

JOCKEY CLUBE

Um empresário juntamente 
com seu o funcionário conseguiu 
capturar o ladrão e acionou ime-
diatamente a Polícia Militar, que 
vai até o local e efetua a prisão 
em flagrante. O caso ocorreu às 
8h30, na Estância Jockey Clube, 
em Rio Preto, na segunda-feira 
(21).

A Polícia Militar foi chamada 
para atender ocorrência de uma 
tentativa de furto, o proprietário 
de uma empresa identificou e 
deteve o acusado de 34 anos 
que estava cometendo crime em 
seu estabelecimento comercial.

De acordo com boletim de 
ocorrência uma testemunha 
disse que chegou para trabalhar 
na empresa que fica no bairro de 
chácaras, quando percebeu o 
local todo revirado e sentiu falta 
de algumas ferramentas.

Em contato com uma pessoa 
que mora no bairro, ficou saben-
do que, na madrugada por volta 
das 4 horas, o vizinho avistou 
indivíduos carregando objetos 
em uma carriola.

Acompanhado do funcioná-
rio, o proprietário da empresa 
foi até um galpão abandonado 
próximo ao local, pois sabe que 
lá é frequentado por usuários 
de drogas. Ao chegar no local, 
observou a presença de quatro 
pessoas que estavam derreten-
do fios de cobre, quando olhou 
para o lado avistou os objetos 
subtraídos da sua empresa: 
quatro torneiras, uma luminária, 
uma pistola de pintura e mais 
três canos de cobre utilizados 
em ar condicionado.

Os acusados tentaram fugir 
mas o dono da empresa e o fun-
cionário conseguiram segura-los 
e chamaram a Polícia Militar.

O homem que praticou ten-
tativa de furto foi levado para a 
delegacia para esclarecimentos. 
A polícia constatou que no dia 4 
de dezembro ele havia praticado 
outro crime. Ele foi preso em 
flagrante por furto qualificado.

Empresário 
vai atrás de 

ladrão, chama 
PM e recupera 

mercadoria
Sue PETEK 

ISABEL ELIAS LONGUI, natural de 
Casa Branca/SP, faleceu aos 94 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Antonio Longui. Foi 
sepultada no dia 22/12/2020, às 10:30, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para o cemitério São João Batista.

ROSA PLASTINO, natural de Paulo de 
Faria/SP, faleceu aos 95 anos de idade. Era 
solteira. Foi sepultado no dia 22/12/2020, 

  FALECIMENTOS

às 09:00, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério São 
João Batista.

FERNANDO MONTEIRO BARATI, natu-
ral de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
36 anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 22/12/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório do Jardim da Paz para 
cemitério Parque Jardim da Paz.

TRÊS VEÍCULOS
Motorista embriagado provoca 

acidente e deixa pai e filho feridos
Um motorista embriagado é 

preso após provocar acidente 
contra uma motocicleta e um 
automóvel. A colisão ocorreu 
às 14h40, nesta segunda-feira 
(21), na Estrada Vicinal Alcides 
Alcides Ávila, no bairro Amizade 
sentido Distrito de Talhado.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais chega-
ram ao local, viram que o aci-
dente tinha envolvido dois carros 
e uma motocicleta. O instalador 
de 27 anos dirigia um veículo 
modelo Gol, pela vicinal quando 
bateu na traseira de uma moto-
cicleta que era conduzida por um 
homem de 48 anos e seu filho 
de 11 anos. Com o impacto, pai 
e filho caíram no solo e sofreram 
ferimentos.

Sue PETEK Em seguida, o instalador per-
deu o controle da direção depois 
que bateu na moto e atingiu 
outro veículo, desta vez um au-
tomóvel modelo Celta conduzido 
por um homem de 24 anos. 
Após o acidente de trânsito, o 
condutor do Celta se irritou com 
o dano causado em seu veículo 
e discutiu com o motorista que 
provocou o acidente, indo em di-
reção para agredi-lo fisicamente, 
mas foi contido por policiais que 
estavam no local.

Os policiais perceberam que 
o condutor que provocou o 
acidente apresentava sinais 
característicos de embriaguez e 
por isso foi encaminhado até o 
plantão policial. Na delegacia foi 
realizado exame clínico e cons-
tatado positivo para embriaguez. 

Os ocupantes da motocicleta, 
pai e filho, foram socorridos pela 
viatura do Corpo de Bombeiro 
e levados ao UPA Tangará para 
atendimento médico. O motoris-
ta do Celta foi ouvido e liberado 
no local.

O motorista que provocou o 
acidente informou aos policiais 
que o dono do Celta atingido no 
acidente quebrou o seu dente 
com um soco na boca, diante 
disso ele passou por exame de 
corpo delito. Foi arbitrada uma 
fiança no valor de R$ 3 mil para 
o motorista embriagado, a qual 
não foi paga. Os policiais entra-
ram em contato com a mãe do 
instalador deixando-a ciente so-
bre a prisão em flagrante. Como 
a fiança não foi paga, ele per-
manece à disposição da justiça.
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Irmãos foram levados para atendimento na UPA da Vila 
Toninho e depois o rapaz foi preso

LIBERDADE

PM reforça patrulhamento com saidinha de 1,3 mil detentos

O major Márcio Cortez Gar-
cia, comandante interino do 
17º Batalhão da Polícia Militar, 
afirmou que o objetivo é manter 
a tranquilidade da população 
da região após a saidinha dos 
mais de 1,3 mil presos que 
foram liberados na manhã 
desta terça-feira, dia 22, dos 
presídios de Rio Preto e cidades 
vizinhas.

“Nessas operações são 
destinados todo o efetivo de 
reforço para aumentar a ação 

de presença de fiscalização da 
Polícia Militar. Este ano mesmo 
com as restrições do comércio, 
manteremos, independente da 
demanda do comércio, o po-
licialmente estará focado nas 
ações dos criminosos, princi-
palmente roubos e furtos”, diz.

No total, são 1.249 detentos 
do Centro de Progressão Peni-
tenciária (CPP), 50 detentas 
do Centro de Ressocialização 
Feminino (CRF), mais 3 reedu-
candos do Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Icém, 33 
da Penitenciária e 13 do CDP 

de Riolândia e 22 do CDP de 
Paulo de Faria.

O major afirma que toda 
saidinha requer um pouco mais 
de atenção, já que são pessoas 
em fase de reeducação. Porém, 
nesse período de férias de fim 
de ano, a Polícia Militar realiza 
diversas ações para garantir 
a tranquilidade da população, 
como a Saturação, Represa 
Segura, Bloqueios Viários e, 
no período de fim de ano, 
somam-se a estas algumas 
específicas, como a Operação 
Papai Noel (que irá até o dia 24 

de dezembro), a Operação Fim 
de Ano (que se estende durante 
a primeira semana do próximo 
ano) e a Operação Réveillon.

As saidinhas acontecem 
quando os presos estão em 
regime semiaberto e que tenha 
cumprido 1/6 da pena, além 
de reincidentes que tenham 
cumprido 1/4 dela. O bom com-
portamento também é um fator 
importante para a saidinha, que 
terá retorno até às 18hrs do dia 
5 de janeiro. Quem não cumprir 
voltar ao regime normal e será 
considerado foragido.

Franklin CATAN



Existe uma temática que se popularizou ao longo dos anos: o 
conceito de princípio das doenças. Confesso que este conceito 
tem gerado muitas especulações e confusões, adquirindo um 
caráter contraditório e inapropriado em muitas situações. 

A maior parte das condições biológicas não admite o termo 
“princípio” como forma de confirmar ou excluir a existência de 
uma doença ou agravo.

Por exemplo, quando uma pessoa apresenta um sangra-
mento, este fato por si só já está consolidado. O que pode ser 
analisado seria a intensidade, a quantidade e a frequência deste 
sangramento. 

Não seria cabível e lógico desvalorizar o sangramento dizendo 
que o mesmo está no início ou no princípio. Não se deixará de 
dar atenção ao sangramento por se considerar erroneamente que 
o mesmo ainda está no princípio.

Ninguém em sã consciência vai permitir que, após o diagnósti-
co de um sangramento, o mesmo permaneça ativo, sem nenhuma 
intervenção de controle, simplesmente porque está no princípio. 

Nota-se nitidamente que existe uma penumbra ao redor deste 
conceito do princípio das doenças. Além disso, o termo “princípio” 
acaba sendo equiparado a uma situação mais leve, de menor 
quantidade, intensidade, de menor importância.

Caso eu mencionasse que uma pessoa está começando a 
morrer, o que você pensaria? Isto seria mais tênue, mais leve? 
Ou se por exemplo eu dissesse que uma determinada pessoa teve 
um “princípio” de uma parada cardíaca, isto seria então motivo de 
alívio porque a parada cardíaca não aconteceu, apenas começou? 
Perceberam a confusão que se estabelece? 

Recentemente tivemos o caso do ator e secretário especial 
de Cultura, Mário Frias, que teria apresentado um “princípio” de 
infarto do coração. Frias foi submetido a um cateterismo cardíaco 
para tratamento deste “infarto inicial”.

Tomando como base este caso de repercussão nacional, po-
de-se perceber que este conceito de “princípio” de infarto denota 
uma ideia de menor importância, de menor risco, de algo que 
não foi tão sério. 

Por outro lado, o grande contraponto foi que uma pessoa que 
teve um “princípio” de infarto foi submetida a um cateterismo 
cardíaco, com implante de “stents” para desobstrução de artérias.

Caso ainda esteja um tanto quanto confuso, pensem da se-
guinte forma: caso Frias tivesse tido um infarto do coração em 
sentido mais amplo e não um “princípio” de infarto, ele teria sido 
submetido a um cateterismo cardíaco e implante dos “stents”? 
Sim, a conduta teria sido absolutamente a mesma. 

Dessa forma, depreende-se que ter um infarto do coração em 
sentido amplo seria tão importante quanto ter um “princípio” de 
infarto, seja em termos das repercussões, seja em termos do 
tratamento a ser implementado.

Mas ainda fica a dúvida: o termo “princípio” de infarto está 
correto tecnicamente ou acaba sendo empregado de forma mais 
aleatória e inespecífica? 

Para melhor compreensão, vamos pensar sobre o que seria 
um infarto do coração, imaginando o que acontece no músculo 
cardíaco (miocárdio), no momento do infarto. Infarto, por defini-
ção, seria a morte de um grupo de células do músculo cardíaco, 
uma situação definitiva.

Logo, quando alguém tem um infarto, sabe-se que deter-
minado segmento do músculo cardíaco perdeu viabilidade. No 
infarto fulminante, aquele que mata de imediato, a quantidade 
de células mortas do músculo cardíaco torna-se tão proeminente 
que acaba por induzir um quadro de falência aguda do coração 
e morte da pessoa. 

Analisando estas considerações, percebe-se que este conceito 
de “princípio” de infarto pode ser muito frágil, visto que se o in-
farto representa a morte celular, não há como estar no princípio 
da morte celular. Morte é algo já consolidado.

O que pode acontecer e isto sim acaba sendo erroneamente 
traduzido por um “princípio” de infarto, seria uma pessoa apre-
sentar sintomas que indicam um prenúncio de algo mais sério, 
sintomas como angina (dor no peito) e formigamento no braço 
esquerdo. 

A pessoa pode estar apresentando estes sintomas, ou outros 
mais, sem que tenha ocorrido a morte das células do músculo 
cardíaco, ou seja, pode apresentar sintomas importantes sem a 
concomitância de um infarto propriamente dito.

De qualquer forma, “princípio” de infarto ou infarto do coração 
bem estabelecido requerem cuidados, abordagem imediata com 
medicamentos e suporte hospitalar e, muitas vezes, a intervenção 
ou a terapia mais invasiva poderão ser exatamente iguais.

Saiba mais em coracaomoderno.com.br.
Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 

especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Princípio de infarto: será 
que realmente existe 

esta condição?

LEITOS ESGOTADOS

A UTI do hospital Beneficên-
cia Portuguesa, em Rio Preto, 
atingiu a lotação máxima nesta 
terça-feira (22). Todos os 14 
leitos estão ocupados. Já os 32 
leitos de enfermaria destinados 
a pacientes com Covid-19 
estão com 83% de ocupação.

A capacidade de atendi-
mento para doenças respi-
ratórias em hospitais de Rio 
Preto começa a ficar crítica. Na 
Santa Casa a Unidade de Tera-
pia Intensiva tem 29 pacientes 
internados o que corresponde a 
60% ocupação. Na enfermaria 
são 24 pacientes internados 
com 53% dos leitos em ocu-
pação.

No Hospital de Base (HB) 
de Rio Preto o setor de enfer-
maria Covid segue com 81 lei-
tos ocupados, já o setor de UTI 
tem 76 leitos ocupados com 
pacientes internados. No Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM) no setor de enfermaria 
dois leitos seguem ocupados 
e na UTI nenhuma ocupação.

Os casos de Covid-19 vêm 
aumentando gradualmente 
na cidade, desde o início da 
pandemia até o momento são 
33.112 casos confirmados.

O Secretário de Saúde 
Aldenis Borim vem alertando 

Ocupação de UTIs em 
hospitais continua em alta; 
Beneficência atinge 100%

durante as lives da Prefeitura 
sobre uma segunda onda de 
contaminação do Coronavírus.

Sobre as festividades do 
final de ano, ele afirma que fora 
do Natal e Ano Novo já está 
notando que as pessoas estão 
se descuidando andando sem 
máscara, não respeitando dis-
tanciamento. “Andem na rua, 
as pessoas conversando a 20 

centímetros sem máscara, isso 
antes do Natal”, afirma.

Sobre as recomendações 
dos encontros familiares, orien-
ta que as pessoas usem más-
cara, usem álcool em gel, não 
compartilhe do mesmo talher, 
mesmo copo. “No Natal e Ano 
Novo é o momento que vão 
estar com as pessoas mais 
queridas, seus pais e irmãos, 

as pessoas que mais ama,” 
declara.

O secretário ainda comple-
menta que são essas pessoas 
que podem ser infectadas, ser 
internadas, sofrer e vir a óbito. 
“A cidadania deve ser respei-
tada como um todo é a sua 
família, se você não obedecer 
vai se sentir culpado uma hora”, 
conclui.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Hospitais começam alerta para superlotação de UTIs nos últimos dias
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EM URUPÊS

Saúde confirma mais 3 mortes por Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou boletim atu-
alizado nesta terça-feira (22) 
e em 24 horas confirmou 184 
casos positivos de Covid-19 na 
cidade, além de mais três mor-
tes em decorrência da doença.

Os casos seguem em alta e 

com novos números, a cidade 
contabiliza 33.112 pessoas que 
se infectaram pelo coronavírus, 
desses 2.979 são profissionais 
de saúde. Até o momento Rio 
Preto registra 884 óbitos pela 
doença.

Recuperados da doença já 
são 30.475 pessoas e 3.418 

acabaram apresentando a sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG).

O número de pacientes aten-
didos com algum tipo de estado 
gripal é de 132.968, sendo 
que 116.622 foram testados 
e 83.510 foram descartados.

Na cidade seguem interna-

dos 258 pacientes (acumulado) 
com sintomas de síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
em leitos na UTI Unidade de 
Terapia Intensiva são 99 e em 
enfermarias são 159  pacientes. 
Desses pacientes 144 tem Co-
vid-19, 70 estão em enferma-
rias e 74 em UTI.

Janaína PEREIRA

EM 24 HORAS

Alunos inovam e fazem 
formatura drive thru 

para entregar diplomas

Devido a pandemia, escolas 
municipais, estaduais e parti-
culares não poderão realizar 
as tradicionais formaturas e 
colações de grau de forma 
presencial para evitar aglome-
ração. Por isso estão adotando 
algumas alternativas para que 
os formandos do ano letivo 
possam ter seu diploma.

É o caso da Escola Esta-
dual Ivete Gabriel Atique no 
bairro Eldorado, em Rio Preto, 
que nesta terça-feira (22) no 
período da manhã realizou a 
formatura de três salas de tur-
mas do 9° ano que irão para o 
1° ano Ensino Médio: os alunos 
têm 14 anos.

Segundo o diretor da escola 
Valdeir Teles Nogueira, foi feito 
algo bem simples para que a 
data não passasse em branco. 
Na frente da escola, montaram 
uma tenda e organizaram os 
diplomas e através do convite 
enviado online aos alunos, eles 
retiraram seus diplomas do 
carro como drive thru.

“Estamos com esses alunos 
desde o 6º ano, então criamos 
um vínculo e esse é um mo-
mento importante para eles,” 
afirma.

Ainda de acordo com o 
diretor, alguns alunos qui-
seram registrar o momento 
com os professores e por isso 
desceram do carro, mas todo 
protocolo de segurança foi res-
peitado com uso de máscara 
e álcool em gel. “Ano que vem 
se tudo melhorar assumimos 
o compromisso com eles de 

fazermos uma despedida espe-
cial”, declarou Valdeir.

Na UNIRP (Centro Universi-
tário de Rio Preto), no Boa Vis-
ta, segundo o secretário geral 
da instituição, Paulo Escobar, 
cada curso terá um dia especí-
fico para ir até a faculdade pra 
receber seu diploma. “Estamos 
agendando para que os alunos 
venham e tragam sua própria 
caneta, sem acompanhantes 
e assinem a ata da colação 
de grau e retire seu diploma,” 
afirma.

Ainda de acordo com Paulo, 
em torno de 25 a 27 cursos irão 
retirar seu certificado de conclu-
são dessa forma, a diferença 
é que não terá toda cerimônia 
solene com fotógrafos, familia-
res e convidados.

A Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo  informou 
que as escolas municipais e 
estaduais tem o calendário le-
tivo até o dia 23 de dezembro, 
mas cada escola tem autono-
mia para organização de seu 
calendário e atividades.

Janaína PEREIRA

Escola tem oito 
estudantes premiados em 
Olímpiada de Astronomia

A escola municipal pro-
fessora Athayr da Silva Rosa 
encerra 2020 celebrando 
os resultados na Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e As-
tronáutica (OBA). O município 
teve 14 alunos inscritos na 
competição e cinco vencedo-
res. Os alunos que garantiram 
a medalha de ouro são: Felipe 
Teixeira Ruolla, do 8° ano A, 
Lorena Lana Facini do 9° ano 
A, Maria Clara Leon Pieirini 
do 6° ano C e Ynaiá Mazzoco 
Cardoso do 9° ano A. E o alu-
no Rafael Marion de Azevedo 
do 8° ano A, conquistou a 
medalha de bronze.

A OBA é sempre realizada 
no primeiro semestre de cada 
ano, e os alunos que têm 
interesse são inscritos pelo 
professor que representa a 
escola no concurso. Este 
ano, por conta da pandemia, 
a prova foi adiada, e só pode 
ser realizada virtualmente. A 
prova possui uma única fase, 
com 10 questões de múltipla-
-escolha, com duração de 2 
horas para ser realizada.

A competição virtual ava-
liou o conhecimento dos estu-
dantes nas áreas de ciências 
aeroespaciais. A professora 
Priscila Barata é a represen-
tante dos inscritos em Urupês, 
ela contou que a aluna Lorena 
Lana Fachini do 9° ano foi 
convidada para participar de 
uma pré-seleção para a fase 
on-line das seletivas, para as 
Olimpíadas Internacionais de 

Astronomia de 2021. “Para 
ser convidado para as Olim-
píadas Internacionais o aluno 
precisa estar no 9° ano, e ter 
obtido nota igual ou superior a 
9, entre outros requisitos, e a 
aluna Lorena se enquadra no 
perfil”, explicou a professora.

Em 2019, o município 
participou pela primeira vez 
da Olimpíada, e a prova foi 
realizada na própria escola. 
A professora Priscila realizou 
grupos de estudos para incen-
tivar os alunos, e 50 alunos 
participaram da primeira vez. 
Já em 2020, a professora 
criou um grupo de Whatsapp e 
inclui os inscritos com o objeti-
vo de ajudar com a escolha de 
materiais de estudos e tam-
bém tirar as dúvidas durante 
o período de preparação para 
a competição.

Da REDAÇÃO

Para ser convidado 
para as Olimpíadas 

Internacionais o 
aluno precisa estar 

no 9° ano, e ter 
obtido nota igual ou 
superior a 9, entre 
outros requisitos, e 
a aluna Lorena se 
enquadra no perfil

“

”



SOCIAL Jornal

AIMAR VENCEU

Depois de cinco anos, Aimar Matarazzo Ribeiro venceu na Justiça o 
processo que era movido contra ele por improbidade administrativa 
como presidente do Harmonia Tênis Clube. O Juiz de Direito Adilson 
Araki Ribeiro acolheu a defesa preliminar e rejeitou a ação civil 
pública por ilegitimidade passiva e determinou o encerramento 
do caso.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
23 de dezembro de 2020

MENSAGEM DE NATAL  

Lya Luft, escritora Brasileira postou nas redes sociais esse 
texto lindo, prá gente refletir.
“Estamos todos na fila. A cada minuto algué m deixa esse mundo 
pra trá s. Nã o sabemos quantas pessoas estã o na nossa frente. Nã o 
dá  pra voltar pro “fim da fila”. Nã o dá  pra sair da fila. Nem evitar 
essa fila. Entã o, enquanto esperamos a nossa vez: -Faç a valer a 
pena cada momento vivido aqui na Terra.Tenha um propó sito. Motive 
pessoas!! Elogie mais, critique menos. Faç a um “ningué m” se sentir 
um algué m do seu lado. Faç a algué m sorrir. Faç a a diferenç a. Faç a 
amor. Faç a as pazes. Faç a com que as pessoas se sintam amadas. 
Tenha tempo pra você . Faç a pequenos momentos serem grandes. 
Faç a tudo que tiver que fazer e vá  alé m.Viva novas experiê ncias.
Prove novos sabores.Nã o tenha arrependimentos por ter tentado 
alé m do que devia, por ter valorizado algué m mais do que deveria, 
por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está  no lugar certo. 
As coisas só  acontecem quando tê m que acontecer. Releve. Nã o 
guarde má goas. Guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor. 
Transborde o amor. Doe amor. Ame, mesmo quem nã o merece. 
Ame, sem querer receber nada em troca.Ame, pelo simples fato de 
você vibrar amor e ser amor.Mas sempre,ame a si mesmo antes de 
qualquer coisa.” Esteja preparado para partir a qualquer momento. 
Você nã o sabe seu lugar na Fila, entã o se prepare prá deixar aqui 
apenas boas lembranç as. Suas mã os vã o embora vazias. Nã o dá  pra 
levar malas, nem bens. Se prepare diariamente prá levar consigo, 
somente aquilo que tens guardado no coraç ã o.”

JINGLE BELLS I 

Com o país em transe pela vertiginosa ascensão das tramas e 
conspirações do coronavirus, personagem sórdido e tosco demais 
que se instalou no mundo em 2020, a máxima “Cautela e canja 
de galinha não faz mal a ninguém” adquire um valor maior do que 
nunca. Entre a tragédia e a chanchada, os mansos de espírito 
não assimilaram o perigo e continuam festejando o fim de ano 
em aglomerações numerosas, num esquema avassalador de 
ajuntamento de pessoas, demonstrando a miséria humana e social 
que se estabelece quando os protocolos de saúde pública são 
desrespeitados. Se aglomeram como se não houvesse amanhã.
Já os integrantes do high, acultuados inclusive nas questões 
sanitárias,optaram por pegar leve e vão respeitar o isolamento 
social nestas festas de fim de ano.

JINGLE BELLS IV  

Paulo e Aline Girardi, festeiros que só, com o necessário glamour 
e requinte, contabilizam perdas de convidados na sua festa de 
Natal. Com tenacidade, optaram por dividir as famílias único-elo 
sólido que mantém os cristãos no mundo. Na ceia, a família de 
um e no almoço de Natal, a família de outro. Assim, não terão 
aquela tristeza abissal e nem sentirão solistência.

JINGLE BELLS II 

Eliane Menezes Hawilla vai passar o Natal aqui em Rio Preto. Na 
véspera, recebe para a ceia de Natal apenas seus filhos Stefano 
e Renatinha, a nora Bella Fiorentino e o genro Antonio Carlos, 
mais os netos. No dia 25, o almoço incluirá também sua mãe, D. 
Maria, os irmãos Sônia e Beia, o cunhado Julinho, os filhos deles 
e alguns familiares mais próximos. Tudo na base do bolerão de 
Lucho Gatica, “Contigo em la distância”.

BABY 

A ex- primeira dama de Rio 
Preto, D. Ivany Rodrigues de 
Oliveira, viúva do ex-prefeito 
Toninho Figueiredo, tornou-se 
bisavó quinta-feira, dia 17 de 
dezembro. São avós maternos, 
Paulo Eduardo Bernardes 
Antunes e Adriana Figueiredo 
e os pais, Ragan Gloer e 
Maria Fernanda Figueiredo 
Gloer. A criança, que recebeu 
o nome de Sofia, nasceu nos 
Estados Unidos em Nashville, 
no Tennessee e a família 
toda, que pretendia estar lá 
festejando o nascimento, teve 
que ficar aqui por causa da 
pandemia.

ANIVERSÁRIOS   

Esses, os aniversariantes de hoje e amanhã: 23, quarta-feira: 
Dia do Vizinho, Joaquim Matos Filho, Cláudia Raia, Jorge Elias, 
Lélia Márcia Lopes Zito, Michel Nicolau Neto, Maria Fernanda 
Sansão, Mario Bernardo Garnero, Nazira Antunes, Osmair Donizete 
Guareschi, Paulo Eduardo Lerro Escobar, Wagner Mohalen, Daniel 
Tarraf Junior, José Carlos Amêndola Alves, Lucia Helena Dalia Issa. 
24, quinta-feira: Paulo Pires da Silva (Cantinella), Deyse Vanzela 
Lania, Eliana Silva Tarraf, Irani Stefanini, Mariângela Rodrigues 
Matera, Marisa Helena Floriano, Ricky Martin, Sérgio Nonato, 
Silvinha de Freitas, Bia Callori, Delegado Capelo, Silvana Freitas. 

JINGLE BELLS VI 

Sempre zelosos desde o início do lockdown, Milton e Lúcia Homsi, 
vão abrir sua mansão na Voluntários para receber os filhos, genros, 
nora e netos para um almoço no dia 27, domingo. Escolheram 
essa data para poder reunir a todos. Embora em tamanho reduzido 
porque aquela casa sempre foi palco de grandes e memoráveis 
festas, os eventos terão o mesmo apuro e capricho dos calígrafos 
que expuseram a riqueza das iluminuras.

PAPEL CARBONO

O shopping Ibirapuera, de 
Sampa, copiou este ano, uma 
ideia do Riopreto Shopping e do 
Rotary que realiza há anos, um 
benefit para crianças carentes. 
Funciona assim: para contribuir, 
os interessados devem retirar 
um ou mais pedidos pendurados 
no pinheiro e entregar o 

p r e s e n t e  n o 
mesmo lugar, com 
o nome da criança 
presenteada. 

JINGLE BELLS III

Rubens e Sônia Mahfuz Facchini, fizeram um rapa de filhos, noras 
e netos e picaram a mula para Trancoso, onde se isolaram numa 
casa em frente àquele marzão besta e aquele horizonte de encher 
os olhos e se perder de vista. Porém, com toda a mordomia, claro. 
Por lá passam as festas, como você já havia lido aqui, com direito 
à presença apenas do staff de funcionários. 

HARMONIA

A Diretoria João Theodoro, definiu o funcionamento do Harmonia 
Tênis Clube no final do ano. As quadras de tênis funcionarão dias 
24 e 31 de dezembro, das 8 às 15 horas. E nesses dias, o bar e o 
restaurante, funcionarão das 10 às 15 horas. A academia, nesses 
dias, funcionará das 8 às 11 horas e a secretaria das 8 ao meio 
dia.  E permanecerão fechados nos dias 25 de dezembro e 1º 
de janeiro, as quadras, academia, bar e restaurante e secretaria.

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

JINGLE BELLS V

Beny Verdi Haddad, que nos últimos tempos, devido à pandemia, 
consolida as mazelas do isolamento estocando palavras, músicas, 
livros e filmes em sua memória, sempre teve por hábito, receber 
os integrantes de sua relação afetiva, de forma majestática, 
estabelecendo um diálogo fascinante entre o champanhe, os 
bons vinhos e uma comida de grande categoria. Este ano, diante 
desse desprezível e ardiloso dióxido de carbono estocado nos 
nossos pulmões por conta do Coronavirus, resolveu por um freio 
na exuberância de seu Natal e Ano Novo e vai receber apenas 
os íntimos de oliveira- y compris, os bisnetinhos. Com máscara, 
álcool gel e todo o kit de sobrevivência.

JNGLE BELLS VII   
As festas da Estância da família Bassitt eu sempre disse aqui, são 
a essência da gastronomia de alta qualidade. Naquela mesa, não 
tem nada como dizem os franceses, mi-cui (meio cozido). E nas 
festas de fim de ano, multiplicam-se os cuidados e caprichos. A 
saudosa Yolanda sempre soube reger com uma varinha de condão, 
o cardápio apresentando um delicioso frescor de memory game, 
inevitável ao se reaglutinar amigos de infância e pratos de memória 
afetiva. Neste Natal, quem rege o espetáculo, na ausência da 
inesquecível Yolanda, são os filhos Carmen Lúcia, Allim, Cristina e 
Cláudia, que palmeiam com a mesma categoria, o notável jambon 
persillé, o bombom de foie-gras, as espumas de  gruyère, as mille 
feuille de baunillha, os home baked cakes, o carneiro recheado, 
os shallots, o caviar, hummmm!

No destaque da 
coluna de hoje, 
a bonita e 
elegante Luciana 
Francischetti, 
aniversariante  
do próximo do-
mingo, dia 27, 
esposa do 
médico 
cardiologista 
Dr. Aloysio 
Francischetti, 
com quem 
comemora dia 
31 de janeiro do 
próximo ano, 30 
anos de casa-
dos. Muito queri-
da pela sua 
delicadeza e 
doçura, Luciana 
ganha desta 
coluna, uma 
merecida 
homenagem.

A-6
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DIA DO VIZINHO

Histórias de boa convivência 
e amizades marcam data hoje

Nesta quarta-feira (23) co-
memora-se o Dia do Vizinho. A 
palavra “vizinho” vem do latim 
vicinu que significa “próximo, 
mora perto”. E como a data é 
comemorativa, a oportunidade 
de contar boas histórias.

Tem aqueles vizinhos que a 
convivência é ótima, se torna-
ram amigos e têm costume de 
sempre pedir algo emprestado, 
como uma xícara de café ou 
açúcar, deixar a chave da casa 
e por ai vai. São casos como da 
família Saes e a família Souza é 
assim, que ao longo do tempo se 
tornaram praticamente uma só.

Eles moram no Dahma 3 
em Rio Preto, a família Saes 
é composta pela professora  
Patrícia Helena Mazucchi Saes 
de 49 anos, seu marido o advo-
gado Marcos Tadeu Saes de 52 
anos e os dois filhos João Pedro 
Mazucchi Saes, 22 anos que 
é músico, e  Heitor Mazucchi  
Saes, estudante, 20 anos.

Na família Souza, o bancário 
Marcelo José Lopes de Souza 
de 53 anos a esposa Cristiane 
Augusto Ruviére de Souza, 51 
anos designer de interiores, 
com os dois filhos Eduardo 
Ruviére de Souza de 23 anos, 
advogado, e Leonardo Roque 
Ruviére de Souza de 20 anos 
estudante.

Patricia Saes conta que o 
relacionamento com a famí-
lia Souza começou em 2008 
quando eles se tornaram vizi-
nhos. Os filhos dos dois casais 

tinham idades próximas e logo 
começaram a brincar juntos, 
assim houve uma aproximação 
dos pais também.  As famílias já 
até viajaram juntas, em 2013 a 
família Saes marcou de ir para 
a Disney, os vizinhos manifes-
taram o desejo de ir com eles e 
partir desse dia as duas famílias 
fizeram muitas viagens juntos.

Segundo a professora, como 
todo bom vizinho, recorrem uns 
aos outros quando precisam de 
algo. “Ficamos com a chave das 
casas quando um de nós viaja, 
para aguar as plantas e cuidar 
dos bichinhos de estimação”, 
conta.

A união dos filhos retra-
ta bem perfil dessa amizade. 
Patrícia diz que o orgulho das 
famílias é saber que os filhos 
são grandes amigos e nunca 
brigaram. Com o tempo, for-
maram uma banda de rock, a 
“Los Bóias”. Além disso, cada 
jovem também trilha seu ca-
minho profissional. E com isso 

Janaina PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

estão sempre presentes uns 
na vida dos outros. “Brincamos 
que somos pais “postiços” dos 
filhos deles e eles dos nossos. 
É muito gratificante vermos essa 
amizade se fortalecer a cada 
dia” completa Patrícia.

Camila Ayala, assistente de 
viagens de 42 anos, mora no 
bairro Parque da Cidadania em 
Rio Preto e conta que tem os 
melhores vizinhos do mundo: o 
casal Márcia Cristina Luíz Ferraz 
e Josiel Wellington Ferraz. Ela diz 
que Josiel trabalha com constru-
ção civil e se tornou o pedreiro 
oficial da rua, toda a vizinhança 
o chama para fazer reformas 
e consertos, Márcia se tornou 
a “mãezona” da criançada do 
bairro que fica brincando na 
garagem da casa.

Camila diz que recentemente 
fizeram um amigo secreto de 
chocolate para as crianças, e 
garante que sempre que precisa 
de ajuda pode contar com os 
vizinhos.

Família Saes e Família Souza tem uma relação de amizade que vai além, já viajaram 
juntos, filhos tem banda de rock

Fotos: Arquivo PESSOAL

Camila com a vizinha Márcia e a criançada do bairro 
Parque Cidadania

SAÚDE CUIDADOS

Pilates ganha adeptos e garante 
melhora na qualidade de vida

Depois que a prática do 
Pilates foi reconhecida como 
atividade física, o número de 
pessoas que praticam só tem 
aumentado. Para quem faz 
garante que possui diversos 
benefícios para o corpo, é 
capaz de promover a melhora 
e o fortalecimento da muscu-
latura corporal aliviando dores 
lombares (lombalgia) costas, 
nádegas, pernas e pescoço, 
além de proporcionar maior 
flexibilidade, tornando o corpo 
mais forte, saudável e melhorar 
a qualidade de vida.

Segundo a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde), cerca 
de 80% da população tem, 
ou terá em algum momento 
da vida, algum tipo de dor. No 
Brasil, 50 milhões de pessoas 
apresentam por ano queixas.

Segundo a professora Gislai-
ne Figueiredo que tem a clínica 
“Pilates e Estética” há 8 anos 
na Boa Vista em Rio Preto , e 
trabalha dando aulas de Pilates 
Funcional e Métodos Suspensos 
há 10 anos, pode ser praticado 
por pessoas de todas as idades. 
Crianças, adultos e idosos que 
queiram melhorar a postura e 

aliviar dores no corpo podem 
se beneficiar com a prática do 
exercício. 

“Indicamos que façam pelo 
menos duas vezes por semana, 
mas isso varia de acordo com a 
resistência do aluno,” orienta.

Gislaine completa que o 
Pilates pode ser aplicado para 
uma mobilidade articular (maior 
liberdade para que os múscu-
los executem os movimentos, 
melhorando o desempenho nas 
funções básicas e fundamentais 
do corpo), um alongamento ou 
relaxamento.

Gislaine ficou durante seis 
meses com seu estúdio fechado, 
por conta da pandemia, mas não 
deixou de atender seus alunos 
home care e também de forma 
online.

Ela garante que o investimen-
to vale a pena, aulas duas vezes 
por semana custam R$250 no 
plano mensal, R$ 235 trimestral 
e R$225 semestral.

Maria Tereza Polizelo Carmi-
natti Wenceslau, empresária de 
64 anos, de Rio Preto é aluna 
da Gislaine e diz que os bene-
fícios são enormes. Ela conta 
que começou a fazer Pilates há 
uns 10 anos mais ou menos, 
por indicação médica. “Tive um 

problema meio grave no ciático 
em cima do quadril, na época fiz 
fisioterapia específica para o pro-
blema, no final do tratamento o 
ortopedista pediu para continuar 
com Pilates para que eu ficasse 
bem,” afirma.  Foi o que Maria 
Tereza fez, nunca mais parou e 
garante que a qualidade de vida 
que tem hoje é outra.

A filha dela, a bióloga Eliza 
Carminatti Wenceslau de 28 
anos, também faz aulas de Pila-
tes junto com a mãe. “Eu já tinha 
tentado fazer academia algumas 
vezes mas não me adaptei mui-
to, então conheci o Pilates que 
esta sendo ótimo para mim,” 
conta. Eliza faz Pilates para 
ajudar no fortalecimentos mus-
culares e postura.

Joziane Romano, empresária 
de Rio Preto, 33 anos, relata que 
sofreu muitos anos com seus 
dois nervos ciáticos, recorrendo 
em emergência e travava coluna 
a ponto de não conseguir deitar 
ou levantar e após começar fa-
zer Pilates melhorou 100%. “Fiz 
mais de um ano, só parei por 
causa da pandemia e porque 
estou no final da gestação. Já 
faz mais de dois anos que não 
travo e não vou na emergência 
e remédio nunca mais” afirma.

Janaina PEREIRA

Veja dicas de revisão do veículo 
antes de viajar nestas férias

Mecânico dá 
algumas dicas 
para quem vai 

pegar a estrada 
e não quer ter 
problema com 

seu veículo

Nessa época do ano, muitas 
pessoas resolvem viajar nas 
férias, mas o que é o mais impor-
tante quanto escolher o destino, 
reservar hotéis, definir os pas-
seios é fazer a revisão no carro.

Realizar um checkup no seu 
veículo é a melhor forma de pre-
venir acidentes nas estradas. Em 
épocas de grande movimenta-
ção, como feriados prolongados 
ou férias escolares, as rodovias 
registram tráfego maior de veí-
culos e também um número ele-
vado de acidentes, muitas deles 
causados por falta de medidas 
básicas de segurança.

Segundo o mecânico Gil Mar-
tins Evangelista, que trabalha no 
ramo  há 24 anos em sua oficina 
na Vila Diniz em Rio Preto, é im-
portante que as pessoas façam 
uma revisão do veículo com 
antecedência. 

“Não deve deixar para última 
hora, pois se precisar pedir uma 
peça, fazer um serviço mais 
demorado pode atrapalhar os 
planos da viagem,” orienta.

O mecânico dá algumas dicas 
para quem vai pegar a estrada e 
não quer ter problema com seu 
veículo. Alguns itens de seguran-
ça devem ser revisados, como 
freio, suspensão, calibragem dos 
pneus, troca de óleo, filtro de ar, 
lanternagem, para-brisas, faróis, 

além de alinhamento e balan-
ceamento para evitar desgaste 
dos pneus. Gil ressalta para 
verificar os itens como triângulo, 
step, macaco, chave de roda, se 
tudo está ok, além da revisão do 
motor, parte de injeção eletrô-
nica se está tudo funcionando 
corretamente.

“Sempre deve verificar a re-
frigeração do motor, se não tem 
vazamento de óleo e água do 
motor”, completa o mecânico.

Uma revisão de veículo (revi-
são de freio e injeção eletrônica) 
dependendo do modelo do carro 
segundo Gil sai em média de 
R$700 à R$ 800 reais.

Para a atendente Fernanda 
Cristina Novaes, 23 anos de Rio 
Preto, é fundamental fazer aque-
le check up geral no veículo antes 
de pegar a estrada. “Sempre que 
eu vou viajar eu passo na oficina 
para ver se tá tudo certo com 
meu possante”, brinca.

Janaina PEREIRA

Guilherme BATISTA

Janaína PEREIRA
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 
LTDA ME
EMPENHOS 17071/20, 17074/20, 17077/20 E 17369/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHO 12905/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO 
PRETO EPP
EMPENHOS 5988/20 E 5432/20
Notifi co derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para recolher no prazo de 03 dias úteis, impreterivel-
mente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos itens 
que não foram solicitados pertencentes aos empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido impli-
cará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DAD
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: EUROMEDICA COMERCIO E MANUTEN-
ÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI
CONTRATO PRE/0137/17
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando que esta Pasta recebeu a defe-
sa e após ter analisado todos os pontos, DECIDO: MANTER 
NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por não 
existir fatos novos que possam ensejar a modifi cação da 
decisão anterior, e por seus próprios e jurídicos fundamen-
tos nego provimento ao recurso. Considerando que não há 
circunstância superveniente, declaro esgotada a discussão 
na esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 24/18 – Contrato: DIL/0015/18
Contratada: Graciani Participações Limitada
Nos termos da cláus.3, Item 3.3, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 2,4383%, cor-
respondente ao índice IPCA (IBGE) apurado no período de 
Set/19 a Ago/20. SMSG. Ulisses R. de Almeida.
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual 
PE N.º 686/19 – ATA/0199/20
Contratada: Luz Led Ind. e Comércio Ltda
Em decorrência de alteração da razão social da contratada, 
fi ca alterado a redação do preâmbulo do contrato supramen-
cionado. 
SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO
8° Termo Aditivo Contratual 
CC N.º 22/2011 – COC/0010/12 – BANCA 18
Permissionário: José  Alberto da Silva Alvino
Em decorrência da reforma do Mercado Municipal e altera-
ção da estrutura arquitetônica, layout e metragem da área 
utilizada, fi ca alterada a redação da cláusula 1ª  do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO
8° Termo Aditivo Contratual 
CC N.º 22/2011 – COC/0007/12 – BANCA 13
Permissionário: Jing Chun Yan
Em decorrência da reforma do Mercado Municipal e altera-

ção da estrutura arquitetônica, layout e metragem da área 
utilizada, fi ca alterada a redação da cláusula 1ª  do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO
8° Termo Aditivo Contratual 
CC N.º 22/2011 – COC/0012/12 – BANCA 05
Permissionário: José Benedito de Oliveira
Em decorrência da reforma do Mercado Municipal e altera-
ção da estrutura arquitetônica, layout e metragem da área 
utilizada, fi ca alterada a redação da cláusula 1ª  do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 30/18 – Contrato: DIL/0018/18
Contratada: Massi & Vilela Participações LTDA
Nos termos da cláus.3, Item 3.3, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 3,13516%, cor-
respondente ao índice IPCA (IBGE) apurado no período de 
Out/19 a Set/20. SMDPMPDRE. Maureen A. L. Cury.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
PE N.º 283/19 – PRE/0263/19
Contratada: LM Serv. de Agenciamento de Mão de Obra 
Eireli
Nos termos da cláus.6ª, Item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 2,62436%, cor-
respondente ao índice IPC-SP(FIPE) apurado no período de 
Jul/19 a Jun/20SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
PE N.º 283/19 – PRE/0263/19
Contratada: LM Serv. de Agenciamento de Mão de Obra 
Eireli
Em decorrência de alteração de endereço da contratada, fi ca 
alterado a redação do preâmbulo do contrato supramencio-
nado. 
SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação  nº 64/2020
Contrato: DIL/0037/20
CONTRATADA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de 
instalação de câmeras IP para monitoramento das entradas 
e saídas das escolas municipais, bem como a implantação 
de rede lógica sem fi o “wlan” com fornecimento de conexão 
e comunicação dos computadores e demais dispositivos das 
unidades escolares -  Valor R$2.514.748,35 – SME. Sueli P. 
A. Costa - Prazo de vigência: 120 dias.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 407/2020
CONTRATO nº PRE/0150/20
CONTRATADA: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
OBJETO: Aquisição de mobiliário para estruturar o Cemité-
rio São João Batista - SMA – Luís Roberto Thiesi- Prazo de 
vigência: 05 anos. Valor Total: R$58.998,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 481/2020
CONTRATO nº PRE/0151/20
CONTRATADA: ADRIMAK COM E LOCAÇÃO DE MAQUI-
NAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de unidade de imagem para impressoras 
das Unidades Escolares - SME – Sueli Petronilia A. Costa - 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$67.500,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 430/2020
ATA Nº 1022/20
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 
S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos - Valor Unitário – 
Item 18 - R$3,405 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 430/2020
ATA Nº 1023/20
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos - Valores Unitários 
– Item 12 - R$0,470; Item 13 – R$0,470; Item 19 – R$0,400 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 430/2020
ATA Nº 1024/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos - Valores Unitários 
– Item 17 - R$0,990; Item 29 – R$26,260 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 430/2020

ATA Nº 1025/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos - Valores Unitários 
– Item 05 - R$0,440; Item 06 – R$0,550; Item 23 – R$1,330; 
Item 26 – R$108,000 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 430/2020
ATA Nº 1026/20
CONTRATADA: ESPIRITO SANTO DISTR. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos - Valor Unitário – 
Item 10 - R$579,980 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 430/2020
ATA Nº 1027/20
CONTRATADA: MEDIMAC COM DE ARTIGOS MEDICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos - Valor Unitário – 
Item 28 - R$24,300 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 430/2020
ATA Nº 1028/20
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos - Valor Unitário – 
Item 20 - R$1,178 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 440/2020
ATA Nº 1029/20
CONTRATADA: PZ CASTELLO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Va-
lores Unitários – Item 05 - R$7,80; Item 13 - R$0,45; Item 
14 - R$0,45; Item 22 - R$6,90; Item 26 - R$3,48; Item 
29 - R$0,08; Item 30 - R$0,12; Item 31 - R$0,27; Item 34 
- R$0,13; Item 43 - R$1,80; Item 47 - R$0,90; Item 49 - 
R$1,95; Item 50 - R$1,95; Item 51 - R$1,95 – SMA – Luís 
Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 466/2020
ATA Nº 1030/20
CONTRATADA: A VIEIRA SERVIÇOS - ME
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços para 
confecção de envelopes - Valor Unitário – Item 02 - R$0,380 
– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 478/2020
ATA Nº 1031/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para Unidades 
Escolares - Valores Unitários – Item 03 - R$262,00; Item 13 
– R$52,50; Item 14 – R$57,70 – SME – Sueli Petronilia A. 
Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 506/2020
ATA Nº 1032/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais diversos (assento, en-
costo, tampa de mesa, chapa de mdf e outros) para Unida-
des Escolares - Valores Unitários – Item 01 - R$23,90; Item 
02 – R$23,50; Item 03 – R$337,00; Item 04 – R$243,20; Item 
05 – R$15,50; Item 06 – R$15,50; Item 07 – R$485,10; Item 
08 – R$6,00; Item 09 – R$15,00; Item 10 – 398,60 – SME – 
Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2020
ATA Nº 1033/20
CONTRATADA: SUDESTE IND. E COM. DE MÓVEIS ES-
COLARES EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de mobiliário para Unidades Es-
colares - Valor Unitário – Item 06 - R$47,00 – SME – Sueli 
Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 440/2020
ATA Nº 1034/20
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTR. DE PAPÉIS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Va-
lores Unitários – Item 01 - R$0,62; Item 02 – R$0,59; Item 
03 – R$11,47; Item 06 – R$9,24; Item 08 – R$1,99; Item 
09 – R$0,89; Item 10 – R$0,13; Item 11 – R$2,05; Item 
15 – R$1,38; Item 17 – R$5,99; Item 18 – R$5,99; Item 
19 – R$5,99; Item 20 – R$5,99; Item 21 – R$5,99; Item 
23 – R$0,67; Item 24 – R$6,98; Item 25 – R$6,98; Item 
28 – R$0,79; Item 39 – R$1,35; Item 40 – R$1,27; Item 
41 – R$2,70; Item 42 – R$1,34; Item 45 – R$1,69; Item 46 
– R$1,94; Item 48 – R$45,91 – SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 465/2020
ATA Nº 1035/20
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o Cor-
po de Bombeiros - Valores Unitários – Item 01 - R$9,90; Item 
02 – R$35,00 – Gab. Pref. – José Roberto Moreira- Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 478/2020
ATA Nº 1036/20
CONTRATADA: A.C. LOPES ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para Unida-
des Escolares - Valores Unitários – Item 04 - R$280,00; Item 
05 – R$417,78; Item 06 – R$3,60; Item 08 – R$234,80; Item 
09 – R$26,75; Item 10 – R$26,75 – SME – Sueli Petronilia A. 
Costa
- Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 486/2020 – Processo 
13.826/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de areia, pedra, 
tijolos e outros, destinados para o Dpto de Infraestrutura. 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada 
on line com início dia 09/12/2020, sendo declaradas vence-
doras as empresas: GRACIANO & FRESCHI ENGENHA-
RIA LTDA  (itens 1, 2, 3, 7 E 8) e INDUSTRIA DE MOVEIS 
V.V. LTDA ME( itens 4, 5 e 6). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 471/2020 – Processo n.º 
13.769/2020
Objeto: Contratação de empresa para serviços terceirizados 
de recepção, informação, orientação e atendimento presen-
cial ao público da Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, junto a Prefeitura - Regional Norte e Poupatempo. 
Secretaria Municipal da Fazenda. Sessão pública realizada 
on line no dia 25/11/2020, sendo adjudicado o item/lote 1, à 
empresa WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LTDA. Houve manifestação de intenção de recurso pela em-
presa MARTINI SERVIÇOS EIRELI EPP. Não houve contrar-
razões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão, 
submetendo à autoridade superior, Sr. Secretário Municipal 
da Fazenda, que ratifi cou as decisões da pregoeira e negou 
provimento a intenção de recurso da empresa. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana C. 
Pedroso Fernandes – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Angelo Bevilacqua Neto - Se-
cretário Municipal da Fazenda.
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° 546/2020, PROCESSO 14.129/2020, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de materiais de 
laboratório. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 11/01/2021, 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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

12° Termo Aditivo Contratual 
PE N.º 379/2018 – PRE/0156/18
Contratada: GF DA SILVA COM. PREST. DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA
Nos termos da cláus.6ª, Item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 2,73709%, cor-
respondente ao índice IPC-SP(FIPE) apurado no período de 
Ago/19 a Jul/2020. SMAA. Antonio P. P. Junior. SME. Sueli 
P. A. Costa; SMA. Luis R. Thiesi. SMEL. Clea M. M. Bernar-
delli. SMF. Angelo B. Neto.

Secretaria Municipal da Fazenda
JUSTIFICATIVA

Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/1994, justifi camos que o pagamento 
abaixo identifi cado, foi pago independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta PM, pois estão presentes relevantes razões de inte-
resse Público.
CREDOR: 1348487 – R D VELANI ELÉTRICA ME
Valor : 360,00
Motivo: pagamento por equívoco foi efetuado a menor.
CREDOR: 1549039 – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
RURAIS DE FERNANDÓPOLIS
Valor : 50,00
Motivo: pagamento por equívoco foi efetuado a menor.
CREDOR: 409375 – USINA DO VALE CONSTRUTORA 
LTDA
Valor : 540,00
Motivo: pagamento por equívoco foi efetuado a menor.
São José do Rio Preto, 22 de Dezembro de 2020.          
Jose Martinho Wolf Ravazzi Neto
 Assessor de Secretaria

DECRETO Nº 18.749
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.369 de 27 de 
novembro de 2019,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais), para reforço da dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 704 R$ 15.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura
15.002.13.392.0015.2010.3390.45.05 – Subvenções econô-
micas
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorre de anulação parcial da dotação orça-
mentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso 
III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 702 R$ 15.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura
15.002.13.392.0015.2010.3390.36.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de dezembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.689
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoriza o Município a realizar doação de rede de energia 
elétrica e iluminação pública à Companhia Paulista de Força 
e Luz – CPFL e estabelece a obrigatoriedade de extensão e 
transformação da referida rede.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a autorização para doação de 
rede de energia elétrica e iluminação pública à Companhia 
Paulista de Força e Luz – CPFL e estabelece a obrigatorie-
dade de extensão e transformação da referida rede.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Compa-
nhia Paulista de Força e Luz – CPFL ou à sua substituta 
legal, a rede de energia elétrica e iluminação pública (con-
forme projeto da Tomada de Preços n.º 017/2020) localizada 
no Loteamento Parque Tecnológico Vanda Karina Simei 
Bolçone: “Na Rua Projetada 16 (atendendo as Quadras  de 
número 1 a 8); Na Rua Projetada 11 (atendendo as Quadra 
de número 1, 3, 5, 7 e Área Institucional 3); Na Rua Proje-
tada 15 (atendendo as Quadras de número 1, 2, 3 e 4); Na 
Rua Projetada 14 (atendendo as Quadras de número 3, 4, 
5 e 6); Na Rua Projetada 13 (atendendo as Quadras de nú-
mero 5, 6, 7 e 8); Na Rua Projetada 12 (atendendo a Quadra 
de número 7 e Área Institucional 3); e na Avenida Projetada 
1 Lado Direito (atendendo Área Institucional 3 e Quadras de 
número 7 e 8).
§ 1º A doação se constitui na rede de energia e ilumina-
ção pública, em conformidade com o projeto aprovado na 
CPFL através da Atividade nº 345678391 (Nota de Serviço 
nº 819001589), constituída por postes de concreto tubular, 
estruturas compactas para rede primária e secundária no 
padrão CPFL, cabos de alumínio, chaves corta-circuito, 
fusíveis, transformadores, sistema de aterramento e equipa-
mento de iluminação (braços, luminárias, reatores, ignitores 
e relês fotocélulas). 
§ 2º O valor de avaliação da rede é de R$ 318.200,77 
(trezentos e dezoito mil, duzentos reais e setenta e sete 
centavos), determinado através da Tomada de Preços nº 
017/2020, conforme contrato TOP/0018/20 de 21/08/2020.
Art. 3º A CPFL ou sua substituta legal está obrigada a reali-
zar a manutenção e conservação permanentes da rede de 
energia elétrica existente.
Art. 4º A CPFL ou sua substituta legal também está obrigada, 
a partir da doação, a transformar a respectiva rede elétrica, 
de modo que ela atinja a capacidade plena de condução e 
alimentação de energia, bem como, a efetivar sua extensão 
até os locais a serem servidos da energia que a mesma 
conduzir.
Art. 5º Em caso de não cumprimento do disposto nos artigos 
3º e 4º, dentro do prazo de até 1 (um) ano, contado da pu-
blicação desta Lei, fi ca revogada de pleno direito a presente 
doação, revertendo automaticamente, a rede elétrica doada, 
ao patrimônio público municipal e independentemente de 
interpelação à donatária.
Parágrafo único. A reversão disposta no caput deste artigo 
ocorrerá sem que sobeje à CPFL qualquer direito de reten-
ção ou indenização, quanto às melhorias eventualmente 
realizadas ou serviços eventualmente prestados, sendo que 
a reversão terá efeito a partir da confecção de Laudo Técnico 
do Município quanto ao cumprimento das obrigações pela 
CPFL, a partir do primeiro dia após o transcurso do prazo de 
1 (um) ano previsto no caput.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 de dezem-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Lei e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2020 – FESTIVAIS 
DE CULTURAS
RECURSOS – RESULTADO DAS ANÁLISES
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto 
informa ao público interessado, com observância à Lei 
Federal 14.017/2020 – (Lei Aldir Blanc), Decreto Federal 
10.464/2020 e Decreto Municipal 18.698/2020, o resultado 
das análises dos Recursos apresentados, como segue:
- PROJETO: 1º FESTIVAL DA FOTOGRAFIA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO
Proponente: Jorge Luis Etecheber – M.E.
Trata-se de recurso em face da decisão de desclassifi cação 
de projeto com fundamento no inciso II do artigo 37 do De-
creto Municipal nº 18.698/20. 
Alega, o Recorrente, resumidamente, que: a) foi contempla-
do no “Edital de Chamada Pública nº 01/2020”; b) caso con-
templado no “Edital de Chamada Pública nº 06/2020”, “não 
só nos dias efetivos em que se dará o festival, mas também 
no período que antecedem sobrepõem o festival, totalizando 
um período de 04 (quatro) meses, descrito no cronograma 
de trabalho apresentado junto ao projeto inscrito, não atingi-
ria a alíquota imposta pelas normas administrativas.
Da análise e conclusão: 
O pagamento dos benefi ciários, segundo o artigo 39, inci-
so III do Decreto Municipal nº 18.698/20 combinado com 
o artigo 3º do Edital de Chamada Pública nº 06/2020, será 
realizado por meio de transferência bancária, para o projeto 
aprovado, em PARCELA ÚNICA e integralmente para a con-
ta corrente do responsável legal pela inscrição. Observa-se 
na planilha orçamentária do projeto que havia pagamento 
superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) para uma única pes-
soa. Assim para a correta utilização dos recursos advindos 
da lei, NEGAMOS PROVIMENTO ao Recurso e mantemos a 
desclassifi cação.
- PROJETO: F.A.G.I.A. - FESTIVAL DE ARTES, GASTRO-
NOMIAS, INTERSECCIONALIDADES E AFETOS
Proponente: Daniel Willian de Almeida Mariano dos Santos
Trata-se de recurso em face da decisão de desclassifi cação 
de projeto com fundamento no inciso II do artigo 37 do De-
creto Municipal nº 18.698/20.
Alega, o Recorrente, resumidamente, que: a) o projeto de 
trabalho será realizado ao longo de quatro meses; b) mesmo 
participando de outros projetos, ao dividir os cachês previs-
tos por meses, em hipótese alguma, ainda que ambos os 
projetos fosse aprovados, os rendimentos individuais ultra-
passariam o teto de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.
Da análise e conclusão: 
O pagamento dos benefi ciários, segundo o artigo 39, inci-
so III do Decreto Municipal nº 18.698/20 combinado com 
o artigo 3º do Edital de Chamada Pública nº 06/2020, será 
realizado por meio de transferência bancária, para o projeto 
aprovado, em PARCELA ÚNICA e integralmente para a con-
ta corrente do responsável legal pela inscrição.
Observa-se na planilha orçamentária do projeto que havia 
pagamento superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) para uma 
única pessoa.
Assim para a correta utilização dos recursos advindos da 
lei, NEGAMOS PROVIMENTO ao Recurso e mantemos a 
desclassifi cação.
- PROJETO: MOSTRA SUA FORÇA
Proponente: Tauane Nunes Alamino
Trata-se de recurso em face da decisão de desclassifi cação 
de projeto com fundamento no inciso II do artigo 37 do De-
creto Municipal nº 18.698/20.
Alega, o Recorrente, resumidamente, que: a) o projeto de 
trabalho será realizado ao longo de quatro meses; b) mesmo 
participando de outros projetos, ao dividir os cachês previs-
tos por meses, em hipótese alguma, ainda que ambos os 
projetos fosse aprovados, os rendimentos individuais ultra-
passariam o teto de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.
Da análise e conclusão: 
O pagamento dos benefi ciários, segundo o artigo 39, inci-
so III do Decreto Municipal nº 18.698/20 combinado com 
o artigo 3º do Edital de Chamada Pública nº 06/2020, será 
realizado por meio de transferência bancária, para o projeto 
aprovado, em PARCELA ÚNICA e integralmente para a con-
ta corrente do responsável legal pela inscrição.
Observa-se na planilha orçamentária do projeto que havia 
pagamento superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) para uma 
única pessoa.
 Assim para a correta utilização dos recursos advindos da 
lei, NEGAMOS PROVIMENTO ao Recurso e mantemos a 
desclassifi cação.
- PROJETO: FESTIVAL BRINCANDO DE MÚSICA
Proponente: Kim Elias de Carvalho
O Interessado, dizendo tratar-se de Recurso, “após análise 
da pontuação e resultados” do Edital, apresenta a “correção 
de alguns itens de seu projeto”, tais como: a) a promoção 
de acessibilidade do local; b) a inclusão de um profi ssional 
de libras; c) a inclusão de um contador; d) a inclusão de um 
integrante; e) uma errata da comissão organizadora e execu-
tiva; f) uma errata do cronograma das vídeo aulas; g) uma 
errata da planilha orçamentária; h) uma biografi a do novo 
integrante.
Da análise e conclusão:
A essência de um recurso é a possibilidade de provar o erro 
existente em uma decisão.
Observa-se, pelo conteúdo recursivo apresentado, que não 
se trata, na essência, de um recurso, mas de um pedido de 
reanálise de projeto corrigido.
Ocorre que, não há previsão na normativa existente para 
a Chamada Pública nº 06/2020 - Auxílio para Festivais de 
Culturas, em atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei 
Aldir Blanc – da possibilidade de reanálise de projeto após a 
publicação dos resultados.
Assim, NEGAMOS PROVIMENTO ao Recurso e mantemos 
a decisão.

Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc

São José do Rio Preto, 22 de dezembro de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO 59/2019 
CONCORRÊNCIA nº 05/2019 – PROC. nº 76/2019 
Contratada: COMARGA CONSTRUTORA LTDA 
Objeto: Prorrogação do prazo de execução - construção de piso em concreto, vigas de rolamento para 
equipamento de secagem de lodos e “túnel” para acomodar esteira de captação de resíduos desidratados 
na estufa de secagem de lodos da ETE Rio Preto, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de 
obra, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços”.  
Prazo: 90 dias –– Assinatura 22.12.2020 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO 
CONTRATO nº 21/2020 – CONCORRÊNCIA nº 02/2020 – PROC. nº 26/2020 
Contratada: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP. 
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa sem acréscimo de valor referente à contratação de empresa 
para construção de interceptor de esgoto na Avenida Murchid Homsi – Margem Esquerda do Córrego 
Aterradinho no município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, 
máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços. 
Data da assinatura: 22.12.2020  
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
Extrato de Portaria nº 084 de 22/12/2020 - RESOLVE: Designar o servidor, ALAN SINIBALDI 
CORNACHIONI, matrícula 132, para responder pela Presidência da Comissão de Licitação do SeMAE, a 
partir de 28 de dezembro de 2020, enquanto durar a ausência da titular. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 28 de dezembro de 2020. 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, tendo 
em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel cadastrado foi 
constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 10, do 
Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 
(trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE (Poupatempo ou 
Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado 
será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente.  
Cadast

ro Usuário Auto de 
Infração Dispositivo Multa/prejuízo 

182209 Ulisses David Ponciano 
Franzo 10226/2019 Art.10, inc VII  Multa R$ 2.079,00 

124910 Neiva De Freitas Gomes 9153/2018 Art.10, inc VII  Multa R$ 2.004,12 
27179 Faissal Barakat 9882/2019 Art.10, inc VII  Multa R$ 2.079,00 
72069 Lilian Martine 8459/18 Art.10, inc IV Multa R$ 2.004,12 

72069 Lilian Martine 8459/18 Art.10, inc IV Retroativ
o R$ 20.522,53 

Data de assinatura: 22.12.2020. Ruy Dias Sampaio – Gerente Comercial e de Relações com o 
Usuário. 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. 
# CREDOR Nº 1472633 – GAPS Segurança e Vigilância Eireli ME. 
Valor: R$ 245.450,07 
Motivo: Para que não haja prejuízo no pagamento da rescisão dos colaboradores vinculados ao 
contrato. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
São José do Rio Preto, 22.12.2020.  João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / José Roberto 
Biroli - Diretor de Gestão / Nicanor Batista Junior - Superintendente 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 73/2020, Processo SICOM 
 

 

3370/2020 objetivando a Registro de preço para locação de horas de guindastes veicular e rodoviário. 
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 11.01.2021, 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, 22.12.2020 – José Roberto Biroli – Gerente Interino de Operação e Manutenção – 
Água e Wagner Castilho Botaro – Gerente de Operação e Manutenção Esgoto. 
S. J. Rio Preto 22.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE. 
  

 

 

SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto 
PUBLICAÇÃO ANUAL DAS NOMENCLATURAS E DOS VALORES DE VENCIMENTOS DOS CARGOS E 

EMPREGOS PÚBLICOS 
BASE: 2020 

Tendo em vista o inciso XVII, do artigo 91, da Instrução do TCE/SP n° 02/2008, consubstanciado com o § 6°, 
do artigo 39, da Constituição Federal, segue abaixo, relação dos valores de vencimentos dos cargos e 
empregos públicos conforme Art. 75 da LC 05/90, em dezembro de 2020: 

I – PADRÕES SALARIAIS 
 

TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS – CARGOS EFETIVOS 
NÍVEL BÁSICO 

R – 01 
1.466,55 

R – 02 
1.544,13 

R – 03 
  1.602,19 

R – 04 
1.676,05 

R – 05 
1.745,27 

R – 06 
1.822,93 

R – 07 
1.896,75 

R – 08 
1.978,12 

R – 09 
2.065,55 

R – 10 
2.147,76 

R – 11 
2.231,31 

R – 12 
2.317,21 

R – 13 
2.407,58 

R – 14 
2.480,78 

R – 15 
2.587,70 

 
NÍVEL MÉDIO 

R – 01 
2.196,44 

R – 02 
2.312,63 

R – 03 
2.399,50 

R – 04 
2.510,05 

R – 05 
2.613,84 

R – 06 
2.730,03 

R – 07 
2.840,59 

R – 08 
2.962,42 

R – 09 
3.093,28 

R – 10 
3.216,25 

R – 11 
3.341,47 

R – 12 
3.470,07 

R – 13 
3.605,45 

R – 14 
3.714,87 

R – 15 
3.875,07 

 
NÍVEL SUPERIOR 

R – 01 
5.155,47 

R – 02 
5.454,42 

R – 03 
5.618,00 

R – 04 
5.787,22 

R – 05 
6.007,20 

R – 06 
6.244,10 

R – 07 
6.484,39 

R – 08 
6.729,19 

R – 09 
6.994,30 

R – 10 
7.208,64 

R – 11 
7.516,61 

R – 12 
7.774,95 

R – 13 
8.011,86 

R – 14 
8.319,83 

R – 15 
8.630,06 

 

CLT estável e CLT não estável - empregos em extinção 

Níveis REF 15 

Nível Básico 1.819,05 

Nível Médio 2.727,05 
 
TABELA DE REMUNERAÇÃO – CARGOS EM COMISSÃO 
Superintendente R$ 15.210,57 

Diretor de Gestão R$ 11.479,67 

Diretor Jurídico R$ 11.479,67 

Assessor Técnico R$ 9.230,15 

Assessor de Comunicação Social R$ 9.230,15 

Assessor de Gestão Ambiental R$ 9.230,15 

Gerente Administrativo – Financeiro R$ 9.954,06 
 

 

Gerente de Operação e Manutenção – Água R$ 9.954,06 

Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto R$ 9.954,06 

Gerente de Planejamento, Projetos e Obras R$ 9.954,06 

Gerente Comercial e de Relações com o Usuário R$ 9.954,06 

Chefe de Gabinete da Superintendência  R$ 5.067,55 
 

II - NOMENCLATURA DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS - EFETIVOS 
 
Nível I – Básico: 
Auxiliar Operacional de Saneamento 
Auxiliar Operacional de Saneamento I 
Auxiliar Operacional de Saneamento II 
Auxiliar Operacional de Saneamento III 
Auxiliar Operacional de Saneamento IV 
 
Nível II – Médio 
Agente Fiscal em Saneamento  
Agente Administrativo 
Agente de Saneamento 
Agente de Saneamento I 
Agente de Saneamento II 
Agente de Saneamento III 
Agente Técnico em Segurança do Trabalho 
 
Nível III – Superior: 
Advogado 
Analista Administrativo  
Analista Contábil 
Analista de Recursos Humanos  
Analista em Tecnologia da Informação 
Gestor de Saneamento  
Assistente Social 
Arquivista  

 
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO – DEZEMBRO DE 2020 

 
CARGO QUANTIDADE 

LEI 130/2001 
Superintendente do SeMAE 1 
 

CARGO QUANTIDADE 
LEI 265/2008 

Diretor Jurídico  1 
Assessor Técnico 1 
Assessor de Comunicação Social 1 
Assessor de Gestão Ambiental 1 
Gerente Administrativo-Financeiro 1 
Gerente de Operação e Manutenção – Água  1 
Gerente de Planejamento, Projetos e Obras 1 
Gerente Comercial e de Relações com o Usuário 1 
Chefe de Gabinete da Superintendência  1 

 

 

 
 

CARGO QUANTIDADE 
LEI 464/2015 

Diretor de Gestão 1 

Gerente de Operação e Manutenção - Esgoto 1 
 
OBSERVAÇÕES: 
Os dados desta publicação referem-se à remuneração de dezembro de 2020, aos cargos e empregos criados 
pela Legislação Municipal: 
1 Lei Complementar n° 130 de 24 de agosto de 2001; 
2 Lei Complementar n° 265 de 06 de outubro de 2008; 
3 Lei Complementar n° 266 de 06 de outubro de 2008; 
4 Lei Complementar n° 375 de 02 de janeiro de 2013; 
5 Lei Complementar n° 463 de 10 de abril de 2015; 
6 Lei Complementar nº 464 de 17 de abril de 2015; 
7 Lei Complementar nº 514 de 17 de junho de 2016; 
8 Lei Complementar nº 539 de 02 de junho de 2017; 
9 Lei Complementar nº 554 de 22 de março de 2018; 
10 Lei Complementar nº 585 de 22 de fevereiro de 2019; 
11 Lei Complementar nº 589 de 22 de março de 2019; 
12 Lei Complementar nº 618 de 23 de março de 2020; 
13 Lei Complementar nº 620 de 23 de março de 2020; 
14 Lei Complementar nº 624 de 13 de maio de 2020. 
                  

        São José do Rio Preto, 22 de dezembro de 2020. 
 
         JOÃO MARCELINO RUIZ                                                          JOSÉ ROBERTO BIROLI 
   Gerente Administrativo-Financeiro                                                            Diretor de Gestão 

 
NICANOR BATISTA JUNIOR 

Superintendente 
 
 
 
 

dsa 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
DROGARIA PAULISTA LTDA ME 02876/20 AIP-P-C 000107 

 
EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
DROGARIA PAULISTA LTDA ME 02876/20 TRM-P-C 000293 

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

TENDA ARABE 1001 SABORES EIRELI ME 00421/20 20 UFM AIP-A-M 00225 
LANCHONETE CALCADAO LTDA ME 00447/20 20 UFM AIP-A-M 00226 
OTAVIO FERNANDES PESCA 01333/20 20 UFM AIP-P-C 000119 
UTILCASA ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E 
UTILIDADES LTDA 01334/20 20 UFM AIP-P-C 000120 

WILLIAN DE SOUZA SILVA 00407/20 20 UFM AIP-A-M 00224 
CENTRO TERAPEUTICO NOVA VIDA LTDA 00746/17 70 UFM AIP-S-H 000190 
GUILHERME DE SOUZA GONÇALVES 01967/20 60 UFM AIP-A-N 000289 
AGENOR ZANI JUNIOR EIRELI 01312/20 20 UFM AIP-A-N 000290 
DAYANE FERNANDA CONTE PEREZ 43633744894 01331/20 20 UFM AIP-P-C 000117 
W VELOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 01335/20 20 UFM AIP-P-C 000121 
LANJONI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 01345/20 20 UFM AIP-P-C 000122 
ESCRITORIO UNIAO PROGRAMADA LTDA 01332/20 20 UFM AIP-P-C 000218 
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPAÇÕES S/A 01360/20 30 UFM AIP-P-F 000083 
EDU VEICULOS LTDA 01426/20 30 UFM AIP-P-F 000087 
LEONTIL LUCANIA DOS SANTOS ME 01427/20 20 UFM AIP-P-F 000088 
CLEBER JUNIOR ZANERATO 01425/20 20 UFM AIP-P-F 000086 
MARLI PEREIRA DOS SANTOS 78093651187 01362/20 20 UFM AIP-P-F 000085 
VALQUIRIA PERPETUA DEL MORO LOPES 35991420840 01361/20 20 UFM AIP-P-F 000084 
ANTONIO PORTILHO BENTO ME 01356/20 30 UFM AIP-P-F 000082 
ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA EIRELI 01434/20 100 UFM AIP-P-C 000123 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI 02886/20 AIF-S-H 000230 
FIPE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 02885/20 AIF-S-H 000231 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02884/20 AIF-S-H 000232 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 02883/20 AIF-S-H 000233 
LOPES SUPERMERCADOS LTDA 02882/20 AIF-S-H 000234 
OLGA BATISTA DE OLIVEIRA 54225507149 02881/20 AIF-S-H 000229 
BRUNO GOMES BAR ME 02880/20 AIF-S-H 000228 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 02879/20 AIF-S-E 000099 
DROGARIA PAULISTA LTDA ME 02876/20 AIF-P-C 000258 
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 02875/20 AIF-S-H 000227 
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 02874/20 AIF-A-S 000121 
FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI 02873/20 AIF-A-S 000122 
KAROLINE ZINEZI 02872/20 AIF-S-V 000088 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA ME 02871/20 AIF-S-F 000139 

 

 

PUGGIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS 01364/20 20 UFM AIP-P-C 000124 
BIAGI MOTORS VEICULOS EIRELI 01148/20 20 UFM AIP-S-H 000187 
DRI OLIVER CENTRO DE ESTETICA INTEGRADA LTDA 01039/20 40 UFM AIP-S-H 000186 
ALTEMAR RODRIGO GIMENEZ 01119/20 20 UFM AIP-S-H 000185 
ANTONIO HELENA DE SOUZA BAYMA 01146/20 20 UFM AIP-S-H 000184 
CAMILA CRISTINA DA SILVA 30526528850 01166/20 20 UFM AIP-S-H 000183 
WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA 06198901696 01241/20 20 UFM AIP-S-H 000182 
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI 01242/20 20 UFM AIP-S-H 000181 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
OTAVIO FERNANDES PESCA 01333/20 2020000179045 AIF-P-C 000119 
UTILCASA ATACADISTA DE MATERIAIS 
ELETRICOS E UTILIDADES LTDA 01334/20 2020000196731 AIF-P-C 000120 

CENTRO TERAPEUTICO NOVA VIDA LTDA 00746/17 2020000121973 AIF-S-H 000006 
AGENOR ZANI JUNIOR EIRELI 01312/20 2020000176446 AIF-A-N 000221 
DAYANE FERNANDA CONTE PEREZ 
43633744894 01331/20 2020000175524 AIF-P-C 000118 

W VELOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 01335/20 2020000181023 AIF-P-C 000121 
LANJONI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 01345/20 2020000175504 AIF-P-C 000124 
ESCRITORIO UNIAO PROGRAMADA LTDA 01332/20 2020000181089 AIF-P-C 000122 
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPAÇÕES S/A 01360/20 2020000181391 AIF-P-F 000068 
EDU VEICULOS LTDA 01426/20 2020000185476 AIF-P-F 000073 
CLEBER JUNIOR ZANERATO 01425/20 2020000171049 AIF-P-F 000074 
MARLI PEREIRA DOS SANTOS 78093651187 01362/20 2020000161210 AIF-P-F 000070 
VALQUIRIA PERPETUA DEL MORO LOPES 
35991420840 01361/20 2020000188207 AIF-P-F 000069 

ANTONIO PORTILHO BENTO ME 01356/20 2020000187916 AIF-P-F 000063 
ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA 
EIRELI 01434/20 2020000194179 AIF-P-C 000127 

PUGGIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS 01364/20 2020000175549 AIF-P-C 000126 
BIAGI MOTORS VEICULOS EIRELI 01148/20 2020000163385 AIF-S-H 000084 
CAMILA CRISTINA DA SILVA 30526528850 01166/20 2020000170086 AIF-S-H 000095 

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

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

DECLARAÇÕES

INCA EMPREITEIRA EIRELI, solicita o comparecimento 
para reassumir seu cargo o funcionário VALDEIR APARE-
CIDO DOS SANTOS, portador CTPS 10396/00628-SP, pois 
o mesmo vem faltando ao trabalho a mais de 30 dias sem 
as devidas justifi cativas. A não apresentação em 03 dias, 
contados da ultima publicação desta implicará na rescisão 
de seu contrato de trabalho por abandono de emprego com 
a conseqüente rescisão do contrato de trabalho por justa 
causa.

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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. RODRIGO GIL SILVEIRA GOES e VANESAA 
MARTINELLI SALGUEIRO, sendo ELE fi lho de ANTONIO 
DA SILVEIRA GOES FILHO e de MARIA CHRISTINA GIL 
GOES e ELA fi lha de CARLOS FERNANDO SEVERO SAL-
GUEIRO e de VÂNIA ARLETE MARTINELLI SALGUEIRO;

2. ELVIS FERREIRA FAUSTINO DOS SANTOS e 
MARCIA REGINA GONÇALVES, sendo ELE fi lho de PE-
DRO FAUSTINO DOS SANTOS e de LUZIA APARECIDA 
FERREIRA DOS SANTOS e ELA fi lha de ADEMIR GON-
ÇALVES e de MARCELINA DA SILVA GONÇALVES;

3. CARLOS ELISEU DE SOUZA e GABRIELLI SILVA 
DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS DE 
SOUZA e de MAGDA CRISTINA MIGUEL DE SOUZA e 
ELA fi lha de HUGO ARCANJO DE OLIVEIRA e de SANDRA 
PAULA DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/12/2020.

Editais de
PROCLAMAS



B-5 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
23 de dezembro de 2020

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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RESOLUÇÃO CMS Nº 18, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Aprova a reestruturação da Comissão Intersetorial de Saúde Mental – 
CISM, que têm como finalidade acompanhar a política de saúde mental 
no âmbito municipal e fornecer subsídios efetivos ao Conselho 
Municipal de Saúde na temática de saúde mental.  As ações da CISM 
buscam garantir a continuidade da reorientação do Modelo de Atenção 
à Saúde Mental (desinstitucionalização) e da reforma psiquiátrica e o 
acompanhamento da implementação da Lei N.º 10.216/2001, que 
dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais e competências que lhe são conferidas pelo artigo 2.º da Lei Municipal N.º 
8567/2002. 

Considerando o que dispõe os artigos 18, 20 e 21, do Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e 

Considerando a Resolução CMS N.º 04/2012 que regulamenta a CISM – Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental aprovada em 10 de Maio de 2016,  
 

RESOLVE: 
 

 Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Intersetorial de Saúde Mental – CISM, que 
terá na sua composição representação do Conselho Municipal de Saúde de forma paritária, por 04 
(quatro) conselheiros municipais de saúde, sendo 02 usuários, 01 trabalhador e 01 gestor e/ou 
prestador e representações tais como CRP, CRESS, CRM, Conselhos Municipais, CAPS, Associações 
de deficiência intelectual, lideranças da luta antimanicomial entre outras: 
 

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE: 
      Representantes dos Usuários: 
        Roberto Luis Neves  

Ana Paula Lopes dos Santos 
 Representante dos Trabalhadores: 
        José Robson S. Rodrigues de Almeida Jr. 
    Representante do Gestor/Prestador: 

Gisele Gasques Molina 
 

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde, a cada 02 (dois) anos, ou sempre que houver 
vacância, oficiará os órgãos que compõem a Comissão Intersetorial de Saúde Mental para indicar 
seus representantes. 

 
Art. 3º.  A Comissão Intersetorial de Saúde Mental elegerá 01 coordenador (a) que deverá 

ser conselheiro municipal de saúde e contará com assessoria técnica do conselho ou convidará 
assessoria especializada.  

 
Art. 4º. A Comissão Intersetorial de Saúde Mental apresentará trimestralmente ao Plenário 

do Conselho Municipal de Saúde relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão. 
   

Art. 5º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO CMS Nº 16, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

O Conselho Municipal de Saúde – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições 
legais e competências que lhe são conferidas pelo artigo 2º. da Lei Municipal N.º 8567/2002. 

 
Considerando o que dispõe o artigo 11, da Lei Municipal nº 8.629/2002, alterado pela Lei 

Municipal nº 9.521/2005, 
 

Considerando o que dispõe os artigos 20 e 21, do Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde de São José do Rio Preto, 

 
Considerando a necessidade de regulamentar a participação de entidades, bem como a 

forma de atuação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 
 

Considerando a Resolução CMS N.º 04/2012 que regulamenta a CIST – Comissão 
Intersetorial de Saúde do Trabalhador aprovada em 13 de Dezembro de 2016. 

 
RESOLVE:  

 
Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST, 

criada através da Lei Municipal nº 8.629/2002, subordinada ao Conselho Municipal de Saúde, 
tendo como atribuição assessorá-lo na definição de políticas públicas, estabelecimento de 
prioridades, acompanhamento e avaliação das ações de saúde do trabalhador, tendo sua atuação 
regulada através desta resolução e na sua composição, representação do Conselho Municipal de 
Saúde de forma paritária, por 04 (quatro) conselheiros municipais de saúde, sendo 02 usuários, 01 
trabalhador e 01 gestor e/ou prestador: 

 
      Representantes dos Usuários: 
        André Luiz Valim Vieira 

  Ilson Aparecido Martins 
 

      Representante dos Trabalhadores: 
                   Ivadir de Souza 
 

      Representante do Gestor/Prestador: 
                   Ana Carolina Boldrin 
 

 Art. 2º. Compete, ainda, à Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador a indicação dos 
temas que serão discutidos na Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador. 

 
 Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde, a cada 02 (dois) anos, ou sempre que houver 
vacância, oficiará os órgãos que compõem a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador para 
indicar seus representantes. 

 
 Art. 4º. O Conselho Municipal de Saúde promoverá, a cada 02 (dois) anos, eleição para 
escolha dos representantes de sindicatos de trabalhadores e de empregadores, que compõem a 
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, conforme dispõe o artigo 11, da Lei Municipal nº 
8.629/2002, alterado pela Lei Municipal nº 9.521/2005. 
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 Art. 5º.  A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador se reunirá a cada 02 (dois) meses 
e será coordenada pelo representante do Conselho Municipal de Saúde. 

 
Art. 6º. A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador apresentará trimestralmente ao 

Plenário do Conselho Municipal de Saúde relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão. 

  
Art. 7º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 
  

                                              
                                                           Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Aprova a reestruturação da Comissão Intersetorial em IST, AIDS e 
Hepatites Virais, que têm como atribuição assessorar o Conselho 
Municipal de Saúde na definição de políticas públicas, 
estabelecimento de prioridades, no acompanhamento e 
avaliação das ações em IST, Aids e Hepatites Virais no âmbito do 
SUS em São José do Rio Preto/SP. 

 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições 

legais e competências que lhe são conferidas pelo artigo 2.º da Lei Municipal N.º 8567/2002. 
 

Considerando o que dispõe o artigo 18, § 1°, alínea “II”, e artigos 20 e 21, do Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e,  

 
Considerando a relevância para a saúde pública das políticas de IST, AIDS e Hepatites Virais 

e a necessidade deste Conselho acompanhar a execução das mesmas aliadas ao reconhecimento 
nacional do Programa Municipal de IST e AIDS e do Programa Municipal de Hepatites Virais da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Intersetorial em IST, AIDS e Hepatites Virais, 
junto ao Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, de caráter intersetorial e 
permanente, com objetivo de assessorar o plenário deste Conselho na formulação de estratégias, 
diretrizes destas políticas municipais, que terá sua composição representada pelo Conselho 
Municipal de Saúde de forma paritária, por 04 (quatro) conselheiros municipais de saúde, sendo 
02 usuários, 01 trabalhador e 01 gestor e/ou prestador e demais representações: 
 

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE: 
 

      Representantes dos Usuários: 
        Neuza Maria Fiuza de Lima 

Roberto Luis Neves 
 

      Representante dos Trabalhadores: 
                   Gisele Baptista Mantovani 
 

      Representante do Gestor/Prestador: 
                   Diene Longuini Trajano 

 
Art. 2.º A Comissão Intersetorial em IST, AIDS e Hepatites Virais reunir-se-á a cada 2 meses e 

será coordenada pelo representante do Conselho Municipal de Saúde.  
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Art. 3.º - A Comissão Intersetorial em IST, AIDS e Hepatites Virais apresentará 
trimestralmente ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde relatório sobre os trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão. 

 
Art. 4º. - Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 19, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Aprova a reestruturação da Comissão Intersetorial de Recursos 
Humanos - CIRH, que têm como finalidade articular políticas e 
programas de interesse à saúde, objetivando assessorar o pleno do CMS 
nos aspectos conceitual e de articulações Intersetoriais, as obrigações 
legais de ordenação da formação de recursos humanos, integração 
serviço-ensino de saúde e contribuir na formalização e execução da 
política de recursos humanos no âmbito do SUS em São José do Rio 
Preto/SP do Conselho Municipal de Saúde. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 

atribuições legais e competências que lhe são conferidas pelo artigo 2.º da Lei Municipal N.º 
8567/2002, 

Considerando o que dispõe os artigos 18, 20 e 21, do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e o que dispõe o artigo 11, da Lei Municipal 
nº 8.629/2002 e 

 Considerando as atribuições da Lei n.º 8080/1990 em seus artigos 6.º, 14.º e 15.º. 
 

 

RESOLVE: 
 

  Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos – 
CIRH que terá a sua composição representada pelo Conselho Municipal de Saúde de forma 
paritária, por 04 (quatro) conselheiros municipais de saúde, sendo 02 usuários, 01 trabalhador e 
01 gestor e/ou prestador e demais representações: 
 

      Representantes dos Usuários: 
       André Luiz Valim Vieira  

Rodolfo Walter da Silva Garcia 
   Representante dos Trabalhadores: 

                  José Elias de Souza 

      Representante do Gestor/Prestador: 
                   Ligia Cavassani 
 

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde, a cada 02 (dois) anos, ou sempre que 
houver vacância, oficiará os órgãos que compõem a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos 
para indicar seus representantes. 

 

Art. 3º. A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos convidará representantes 
das universidades e faculdades dentro do município de São José do Rio Preto que comporão a 
comissão. 

Art. 4º.  A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos elegerá 01 coordenador (a) 
que deverá ser conselheiro municipal de saúde e contará com assessoria técnica do conselho ou 
convidará assessoria especializada.  

 
 Art. 5º. A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos apresentará trimestralmente 

ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão. 

  Art. 6º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Reestrutura a Comissão Intersetorial de Saúde 
Bucal do Conselho Municipal de Saúde. 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal Nº 8567/2002 e 

 
Considerando o que dispõe os artigos 18, 20 e 21, do Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, 
 

 Considerando as atribuições da Lei n.º 8080/1990 em seus artigos 6.º, 14.º e 15.º, 
 
Considerando a relevância do tema de saúde bucal para a saúde pública e a 

necessidade deste Conselho acompanhar a execução desta política em âmbito municipal e  
 

               RESOLVE: 
 
Artigo 1º. Reestruturar a Comissão Intersetorial de Saúde Bucal – CISB do Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
Artigo 2º.  A Comissão de que trata o artigo anterior terá seguinte composição:  
 

 Representantes dos Usuários: 
Denise Maria Ferreira  
Neuza Maria Fiuza de Lima 
 

 Representante dos Trabalhadores: 
José Elias de Souza 
 

 Representante do gestor/prestador: 
 Gisele Gasques Molina 
 

Artigo 3º.  A Comissão Intersetorial de Saúde Bucal elegerá 01 coordenador (a) que deverá ser 
conselheiro (a) municipal de saúde e contará com assessoria técnica do conselho ou convidará 
assessoria especializada.  
 
Artigo 4º. A Comissão Intersetorial de Saúde Bucal apresentará trimestralmente ao Plenário do 
Conselho Municipal de Saúde, relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão. 

   
Artigo 5º. - Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 21, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
 

Cria a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal 
de Saúde de São José do Rio Preto – SP. 
 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 8.567/2002 e conforme 
o art. 1º, I e §5º da Lei nº. 8.142/90; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, §1º e §2º, da Lei Municipal nº 8.567, de 10 

de Janeiro de 2002 (Alterada pela Lei Municipal nº 10.652/2010 e pela Lei Municipal nº 
13.664/2020); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de criação de uma Comissão Organizadora para a 

realização da XII Conferência Municipal de Saúde;  
 

               RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Saúde. 
 
Artigo 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior terá a seguinte composição:  
 

 Representantes dos Usuários:  
Neuza Maria Fiuza de Lima 
Fábio Crispim Cunha 
 

 Representante dos Trabalhadores: 
José Robson S. Rodrigues de Almeida Jr. 
 

 Representante do gestor/prestador: 
Gisele Gasques Molina 
 

Artigo 3º - A Comissão terá por atribuições estudar, discutir, programar e organizar a XII 
Conferência Municipal de Saúde, bem como as Pré-Conferências Municipais de Saúde que se 
realizarão em data a serem definidas pela Comissão Organizadora em seu Regimento Interno. 
 
Artigo 4º - Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 11, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Cria a Comissão Permanente de Atenção Básica do 
Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
para o Biênio 2020-2022.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 

atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal Nº 8567/2002. 
 
Considerando o que dispõe o artigo 18, § 2°, alínea “III”, e artigos 20 e 21, do 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e; 
 
Considerando a necessidade de acompanhamento constante dos serviços de 

Atenção Básica pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 

               RESOLVE: 
 
 Art. 1º Aprovar a reestruturação da Comissão Permanente de Atenção Básica de Saúde, que 
terá a sua composição representada pelo Conselho Municipal de Saúde de forma paritária, por 04 
(quatro) conselheiros municipais titulares, sendo 02 usuários, 01 trabalhador e 01 
gestor/prestador, respeitando-se a paridade, eleitos em plenária ordinária do CMS sendo eles:  
 

 Representantes dos Usuários: 
Denise Maria Ferreira 
André Luiz Valim Vieira  

 Representante dos Trabalhadores: 
Ana Cristina Viana da Silva 

 Representante do gestor/prestador: 
 Gisele Gasques Molina 

    
I – A comissão formada elegerá entre seus membros um Coordenador;  
II – O Coordenador convocará as reuniões da Comissão de Atenção Básica sempre que se fizer 
necessário.  
 
 Art. 2º. A Comissão de Atenção Básica de Saúde terá as seguintes atribuições:  
I – acompanhar constantemente os serviços de atenção básica de saúde;  
II – apresentar ao Plenário do Conselho sugestão para melhoria e implementação da política de 
saúde referente aos serviços de atenção básica;  
III – comunicar ao Plenário do Conselho, para deliberação do mesmo, o descumprimento das 
políticas públicas referentes aos serviços de atenção básica, bem como eventuais irregularidades 
no âmbito da mesma. 
 

Art. 3º. Essa Resolução entre em vigor na data da sua publicação. 
 

                                                  

 
Dr. Antônio Fernando de Araújo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO CMS Nº 18, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Aprova a reestruturação da Comissão Intersetorial de Saúde Mental – 
CISM, que têm como finalidade acompanhar a política de saúde mental 
no âmbito municipal e fornecer subsídios efetivos ao Conselho 
Municipal de Saúde na temática de saúde mental.  As ações da CISM 
buscam garantir a continuidade da reorientação do Modelo de Atenção 
à Saúde Mental (desinstitucionalização) e da reforma psiquiátrica e o 
acompanhamento da implementação da Lei N.º 10.216/2001, que 
dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais e competências que lhe são conferidas pelo artigo 2.º da Lei Municipal N.º 
8567/2002. 

Considerando o que dispõe os artigos 18, 20 e 21, do Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e 

Considerando a Resolução CMS N.º 04/2012 que regulamenta a CISM – Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental aprovada em 10 de Maio de 2016,  
 

RESOLVE: 
 

 Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Intersetorial de Saúde Mental – CISM, que 
terá na sua composição representação do Conselho Municipal de Saúde de forma paritária, por 04 
(quatro) conselheiros municipais de saúde, sendo 02 usuários, 01 trabalhador e 01 gestor e/ou 
prestador e representações tais como CRP, CRESS, CRM, Conselhos Municipais, CAPS, Associações 
de deficiência intelectual, lideranças da luta antimanicomial entre outras: 
 

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE: 
      Representantes dos Usuários: 
        Roberto Luis Neves  

Ana Paula Lopes dos Santos 
 Representante dos Trabalhadores: 
        José Robson S. Rodrigues de Almeida Jr. 
    Representante do Gestor/Prestador: 

Gisele Gasques Molina 
 

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde, a cada 02 (dois) anos, ou sempre que houver 
vacância, oficiará os órgãos que compõem a Comissão Intersetorial de Saúde Mental para indicar 
seus representantes. 

 
Art. 3º.  A Comissão Intersetorial de Saúde Mental elegerá 01 coordenador (a) que deverá 

ser conselheiro municipal de saúde e contará com assessoria técnica do conselho ou convidará 
assessoria especializada.  

 
Art. 4º. A Comissão Intersetorial de Saúde Mental apresentará trimestralmente ao Plenário 

do Conselho Municipal de Saúde relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão. 
   

Art. 5º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 
 

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

Fones: 3222-1042  |  3212-9075      -     cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

2 

 Art. 5º.  A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador se reunirá a cada 02 (dois) meses 
e será coordenada pelo representante do Conselho Municipal de Saúde. 

 
Art. 6º. A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador apresentará trimestralmente ao 

Plenário do Conselho Municipal de Saúde relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão. 

  
Art. 7º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 
  

                                              
                                                           Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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Art. 3.º - A Comissão Intersetorial em IST, AIDS e Hepatites Virais apresentará 
trimestralmente ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde relatório sobre os trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão. 

 
Art. 4º. - Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Dr. Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
 



B-6Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
23 de dezembro de 2020
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RESOLUÇÃO Nº 12, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Cria a Comissão Permanente de Média e Alta 
Complexidade do Conselho Municipal de Saúde de São 
José do Rio Preto para o Biênio 2020-2022.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 

atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal Nº 8567/2002. 
 
Considerando o que dispõe o artigo 18, § 2°, alínea “IV”, e artigos 20 e 21, do 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e; 
 
Considerando a necessidade de acompanhamento constante dos serviços de Média 

e Alta Complexidade pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 

               RESOLVE: 
 
 Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Permanente de Média e Alta Complexidade, 
que terá a sua composição representada pelo Conselho Municipal de Saúde de forma paritária, por 
04 (quatro) conselheiros municipais de saúde, sendo 02 usuários, 01 trabalhador e 01 gestor e/ou 
prestador, respeitando-se a paridade, eleitos pela plenária do CMS, sendo eles:  
 

 Representantes dos Usuários: 
Neuza Maria Fiuza de Lima 
Rodolfo Walter da Silva Garcia  

 Representante dos Trabalhadores: 
 Elaine Boreli Gianini de Faria  

 Representante do gestor/prestador: 
 Diene Longuini Trajano 

    
I – A comissão formada elegerá entre seus membros um Coordenador;  
II – O coordenador convocará as reuniões da Comissão  Permanente Média e Alta Complexidade 
sempre que se fizer necessário. 
 
 Art. 2º. A comissão Permanente de Média e Alta Complexidade terá as seguintes 
atribuições: 
I – acompanhar constantemente os serviços de Média e Alta Complexidade; 
II – apresentar ao Plenário do Conselho sugestões para melhoria e implementação da política de 
saúde referente aos serviços de Média e Alta Complexidade; 
III – comunicar ao Plenário do Conselho, para deliberação do mesmo, descumprimento das 
políticas públicas referentes aos serviços de Média e Alta Complexidade, bem como eventuais 
irregularidades no âmbito da Média e Alta Complexidade. 

Art. 3º. Essa Resolução entre em vigor na data da sua publicação. 
 

                                                  

 
Dr. Antônio Fernando de Araújo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 13, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Cria a Comissão Permanente de Urgência e Emergência do 
Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
para o Biênio 2020-2022.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 

atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal Nº 8567/2002. 
 
Considerando o que dispõe o artigo 18, § 2°, alínea “V”, e artigos 20 e 21, do 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e; 
 
Considerando a necessidade de acompanhamento constante dos serviços de 

Urgência e Emergência pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 

               RESOLVE: 
 
 Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Permanente de Urgência e Emergência, que 
terá a sua composição representada pelo Conselho Municipal de Saúde de forma paritária, por 04 
(quatro) conselheiros municipais de saúde, sendo 02 usuários, 01 trabalhador e 01 gestor e/ou 
prestador, respeitando-se a paridade, eleitos pela plenária do CMS, sendo eles:  
 

 Representantes dos Usuários: 
Benival da Silva Lopes  
Braz Ramos Martins  

 Representante dos Trabalhadores: 
 Elaine Boreli Gianini de Faria  

 Representante do gestor/prestador: 
 Ligia Cavassani 

    
I – A comissão formada elegerá entre seus membros um Coordenador;  
II – O coordenador convocará as reuniões da Comissão Permanente de Urgência e Emergência  
sempre que se fizer necessário. 
 

Art. 2º. A comissão Permanente de Urgência e Emergência terá as seguintes atribuições: 
I – acompanhar constantemente os serviços de Urgência e Emergência; 
II – apresentar ao Plenário do Conselho sugestões para melhoria e implementação da política de 
saúde referente ao serviço de Urgência e Emergência; 
III – comunicar ao Plenário do Conselho, para deliberação do mesmo, descumprimento das 
políticas públicas referentes aos serviços de Urgência e Emergência, bem como eventuais 
irregularidades no âmbito da Urgência e Emergência. 
 

Art. 3º. Essa Resolução entre em vigor na data da sua publicação. 
 

                                                  

 
Dr. Antônio Fernando de Araújo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 14, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Cria a Comissão Permanente de Finanças do Conselho 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto para o Biênio 
2020-2022.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 

atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal Nº 8567/2002. 
 
Considerando o que dispõe o artigo 18, § 2°, alínea “I”, e artigos 20 e 21, do 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e; 
 
Considerando a necessidade do efetivo controle social e de se estabelecer normas 

para atuação da comissão permanente de finanças no exercício de sua função fiscalizadora em 
processos de compra de produtos e serviços pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
RESOLVE: 

 
 Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Permanente de Finanças, que terá a sua 
composição representada pelo Conselho Municipal de Saúde de forma paritária, por 04 (quatro) 
conselheiros municipais de saúde, sendo 02 usuários, 01 trabalhador e 01 gestor e/ou prestador, 
respeitando-se a paridade, eleitos pela plenária do CMS, sendo eles:  
 

 Representantes dos Usuários: 
André Luiz Valim Vieira  
Fábio Crispim Cunha  

 Representante dos Trabalhadores: 
 Edenilson Euzébio 

 Representante do gestor/prestador: 
 Ederval José de Souza 

    
I – A comissão formada elegerá entre seus membros um Coordenador;  
II – O coordenador convocará as reuniões da Comissão Permanente de Finanças sempre que se 
fizer necessário. 
 

Art. 2º. A Comissão de Finanças terá as seguintes atribuições: 
I – Fiscalizar os processos de compra de produtos e serviços pela Secretaria Municipal de 
Saúde; 
II – Acompanhar e emitir parecer sobre a prestação de contas dos convênios instituídos pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 Art. 3º. A fiscalização da utilização dos recursos financeiros do Fundo Municipal de 
Saúde pela Comissão Permanente de Finanças poderá ser feita a qualquer momento, sem 
necessidade de comunicação prévia, ficando, inclusive, a critério da Comissão de Finanças a 
realização de plantões diários na Secretaria Municipal de Saúde. 
  
 Art. 4º. No ato da fiscalização, o membro da comissão permanente de finanças, 
analisará se os empenhos e/ou ordens de pagamento estão de acordo com a Programação 
Anual de Saúde e se o respectivo processo de compra de produtos ou serviços está 
acompanhado de: 
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I – solicitação da compra de produtos e/ou serviços com a assinatura do Secretário 
Municipal de Saúde e de representante do departamento de compras; 
II – assinatura do(s) ordenador (es) do pagamento; 
III – justificativa da finalidade da compra que está sendo realizada; 
IV – termo de recebimento em todas as ordens de pagamento; 
V – nota fiscal original, salvo nos casos de pagamentos provenientes de fichas distintas, nos 
quais serão admitidas cópias com indicação de localização das notas originais; 
VI – comprovante de solicitação de 03 (três) orçamentos, quando for o caso; 
 
 Art. 5º. Quando o membro da comissão de finanças, mesmo após as explicações e 
apresentação dos documentos referentes a esta compra, não estiver de acordo com a 
mesma, informará à Comissão que tomará as medidas que julgarem necessárias, devendo, 
inclusive comunicar o fato ao plenário do CMS.        
 
 Art. 6º. A comissão de finanças poderá realizar diligências em todos os serviços de 
saúde para fiscalizar, inclusive, se os produtos e serviços comprados foram realmente 
utilizados e/ou destinados de acordo com a Programação Anual de Saúde.     
 
Parágrafo único. Caso os produtos e serviços estejam sendo utilizados em desacordo com a 
finalidade para a qual foram adquiridos, ou seja, em desacordo com a Programação Anual 
de Saúde, a Comissão de Finanças notificará o Secretário Municipal de Saúde para que, no 
prazo de 10 (dez) dias providencie a destinação correta, sendo que, findo tal prazo, sem a 
regularização pertinente, a Comissão encaminhará o caso para o Plenário do Conselho 
Municipal de Saúde para deliberação.  
 
 Art. 7º. A Comissão de Finanças emitirá parecer sobre as prestações de contas dos 
convênios instituídos pela Secretaria Municipal de Saúde, após análise por amostragem das 
contas, verificando se as despesas estão devidamente detalhadas e em acordo com o Plano 
de Trabalho dos referidos convênios.  
 

Art. 8º. Os casos omissos e/ou não previstos na presente resolução serão 
encaminhados ao Plenário deste CMS para deliberação. 
 
 Art. 9º. Essa Resolução entre em vigor na data da sua publicação. 

 
                                                  

 
Dr. Antônio Fernando de Araújo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 15 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Cria a Comissão Permanente de Ética e Conduta do 
Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
para o Biênio 2020-2022.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 

atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal Nº 8567/2002. 
 
Considerando o que dispõe o artigo 18, § 2°, alínea “II”, e artigos 20 e 21, do 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e; 
 
Considerando a necessidade de avaliar, definir, estabelecer as condutas e atos dos 

Conselheiros Municipais de Saúde e Conselheiros Locais de Saúde e garantir o processo de 
apuração e defesa. 

 
RESOLVE: 

 
 Art. 1º. Aprovar a reestruturação da Comissão Permanente de Ética e Conduta, que terá a 
sua composição representada pelo Conselho Municipal de Saúde de forma paritária, por 04 
(quatro) conselheiros municipais de saúde, sendo 02 usuários, 01 trabalhador e 01 gestor e/ou 
prestador, respeitando-se a paridade, eleitos pela plenária do CMS, sendo eles:  
 

 Representantes dos Usuários: 
Rodolfo Walter da silva Garcia  
Neuza Maria Fiuza de Lima  

 Representante dos Trabalhadores: 
 Ivadir de Souza 

 Representante do gestor/prestador: 
 Ederval José de Souza 

    
I – A comissão formada elegerá entre seus membros um Coordenador;  
II – O coordenador convocará as reuniões da Comissão Permanente de Ética e Conduta sempre 
que se fizer necessário. 
 

Art. 2º. A Comissão de Ética e Disciplina terá as seguintes atribuições: 
I – Orientar os Conselheiros Municipais de Saúde quanto à conduta ética no exercício de suas 
funções;  
II – Receber e apurar eventuais reclamações e denúncias contra Conselheiros Municipais de Saúde 
e Conselheiros Locais de Saúde no exercício das suas funções; 
III – Emitir parecer após apuração no prazo máximo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 
30 dias, que será apreciado e deliberado pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde. 
 

Art. 3º. Essa Resolução entre em vigor na data da sua publicação. 
 

                                                  

 
Dr. Antônio Fernando de Araújo 

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

MARCELO AUGUSTO CAMARGO e JAQUELINE DOS SANTOS TEIXEIRA. Ele, brasileiro, 
natural de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, nascido aos dez (10) de dezembro de um mil novecentos e 
oitenta e um (1981), com trinta  e nove (39) anos de idade, granjeiro, divorciado, filho de JAIR VICENTIN 
CAMARGO e de dona MARIA CECILIA CAMARGO. Ela, brasileira, natural de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, nascida aos  quatorze (14) de março de um mil novecentos e oitenta (1980), com quarenta (40) anos de 
idade, doméstica, solteira, filha de ANTONIO JOVENTINO TEIXEXIRA e de dona LINDAURA DOS SANTOS 
TEIXEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e dois (22) de dezembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


