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Divulgação

Pedro Roberto vai 
disputar Presidência 

da Câmara sem 
aval do partido

Edinho barra reajuste e passagens de 
ônibus ficam sem aumento para 2021

TRANSPORTE COLETIVO

Divulgação

Edinho Araújo, prefeito

Republicanos 
decidem hoje 

votos para 
presidência

TRAGÉDIA Pai, mãe e filho morrem em acidente; família seguia para Olimpia passar festas de 
fim de ano; vítimas são neta e bisneto de presidente do Thermas dos Laranjais.            Pág.A4

O usuário do transporte 
urbano de Rio Preto não terá 
de pagar mais para utilizar o 
sistema em 2021. Isso porque 
o valor da tarifa será mantido 
tanto para o pagamento em 
dinheiro (R$ 3,50) quanto 
para o pagamento por meio 
do cartão (R$ 3,30). A decisão 
de não reajustar a tarifa para 
o usuário foi tomada após reu-
nião do prefeito Edinho Araújo 
com os secretários.   Pág.A2

Prefeito 
anuncia nova 
secretária de 

Educação
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) definiu nesta terça-feira 
(29) o nome da Fabiana Zan-
quetta de Azevedo para assu-
mir a Secretaria de Educação 
a partir de 1º de janeiro. Ela 
assume a pasta com o maior 
orçamento da Prefeitura sen-
do 1/5 da receita prevista de 
2021.  A Educação tem defi-
nido na LOA (Lei Orçamentária 
Anual)  o valor R$ 410 milhões 
para o próximo ano.     Pág.A3

Prefeitura perde recurso 
e Olímpia terá lockdown
Em nota a Prefeitura salienta 

que nos dias em questão, res-
taurantes, bares e lanchonetes 
estão autorizados a funcionar 
apenas para delivery e as de-
mais atividades não essenciais 
devem suspender o atendi-
mento presencial, como lojas, 

concessionárias, escritórios, 
academias, salões de beleza e 
estabelecimentos de eventos 
culturais. Decisão saiu após 
Tribunal de Justiça negar pedido 
de abertura, mantendo decisão 
de primeira instância que deter-
minou o lockdown.       Pág. A3

Animais exóticos são apreendidos 
em residência do bairro Cristo Rei

A Polícia Militar Ambiental 
flagrou diversos animais exóti-
cos mantidos em cativeiro em 
uma residência localizada na 
rua Amália Gerosa, no bairro 

Cristo Rei, em Rio Preto. O in-
frator foi autuado em R$ 4.300. 
O caso foi registrado na segun-
da (28). Os animais apreendi-
dos foram encaminhados para 

o bosque municipal da cidade 
de Rio Preto para receber tra-
tamento de médico veterinário. 
Após ser ouvido, o acusado foi 
liberado.                  Pág.A4

Rio Preto supera 34 mil casos de Covid, 
mas não registra mortes em 24 horas

Depois de confirmar 15 óbitos 
durante o feriado prolongado de 
Natal, o município passou 24 horas 
sem registrar mais nenhuma morte 

pela doença. Por outro lado, a cida-
de contabilizou mais 320 casos de 
coronavírus, sendo 250 por exame 
PCR (infecção recente) e 70 por 

teste sorológico (infecção antiga). 
Com isso, Rio Preto totaliza 34.224 
casos da doença, sendo 3.049 em 
profissionais da saúde.     Pág.A5

Etecs e Fatecs 
começam a 
divulgar lista 
de deferidos
 A relação inclui candidatos 

cuja documentação e notas das 
disciplinas de Português e Ma-
temática inseridas no sistema 
foram aceitas ou rejeitadas após 
conferência dos organizadores do 
processo seletivo. Quem se inscre-
veu deve ficar atento à publicação 
das listas hoje e amanhã. Pág.A2

HCM lança 
alerta sobre 
crianças e 
gestantes

O Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM) divulgou mais um 
vídeo da campanha “A pandemia é 
uma realidade. Cuide de você e de 
todos!”. Dessa vez, a enfermeira 
e coordenadora da emergência 
pediátrica, Giovana Lopes, falou 
sobre riscos da Covid-19 para 
crianças e gestantes.      Pag.A5

À DERIVA
 Três pescadores 

foram resgata-
dos pela patrulha 
náutica da Polícia 
Ambiental após fi-
carem a deriva em 

situação de risco 
em rio da região. 

Eles foram encon-
trados desnutridos 

e desorientados. 
Pág.A4
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Edinho segura reajuste e tarifa de ônibus 
terá os mesmos valores no próximo ano
O usuário do transporte 

urbano de Rio Preto não 
terá de pagar mais para 
utilizar o sistema em 2021. 
Isso porque o valor da tarifa 
será mantido tanto para o 
pagamento em dinheiro (R$ 
3,50) quanto para o paga-
mento por meio do cartão 
(R$ 3,30).

A tarifa do vale-transpor-
te também segue a mesma 
– R$ 3,50. Além disso, pelo 
terceiro ano consecutivo, o 
valor cobrado para estudan-
tes será de R$ 1.

A decisão de não reajus-
tar a tarifa para o usuário 
foi tomada após reunião do 
prefeito Edinho Araújo com 
os secretários (atuais e fu-

turos) de Governo; da Admi-
nistração; Fazenda; Trânsito, 
Transportes e Segurança; e 
ainda da Procuradoria-Geral 
do Município.

A manutenção da tarifa 
teve como principal moti-
vação a crise causada pela 
pandemia da Covid-19. O 
valor máximo previsto em 
orçamento para custear o 
subsídio à tarifa ao longo do 
ano também permanecerá 
inalterado, mantendo-se em 
R$ 16 milhões.

Tarifa-técnica - A tarifa 
técnica para o transporte 
urbano de Rio Preto será, 
a partir de janeiro, de R$ 
4,22, o que representa um 
reajuste de 2,84% quando 
comparado ao valor cobrado 
pelo consórcio até 31 de de-
zembro, que é de R$ 4,10.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

SEU BOLSO

Prefeito segurou pedido de reajuste tarifas do transporte coletivo urbano em 2021serão as mesmas

Arquivo DHOJE

ENSINO TÉCNICO

Lista de inscrições nas 
Etecs começa sair hoje

Este ano, entre as novidades 
dos processos seletivos das Fa-
culdades de Tecnologia (Fatecs) 
e Escolas Técnicas (Etecs) esta-
duais para o primeiro semestre 
de 2021, está a divulgação das 
listas preliminares de inscrições 
deferidas e indeferidas. 

A relação inclui candidatos 
cuja documentação e notas das 
disciplinas de Português e Ma-
temática inseridas no sistema 
foram aceitas ou rejeitadas após 
conferência dos organizadores 
do processo seletivo. Quem se 
inscreveu deve ficar atento à 
publicação das listas nos sites 
vestibularfatec.com.br e ves-
tibulinhoetec.com.br, a partir 
dos dias 30 e 31 de dezembro, 
respectivamente.

O novo procedimento ofere-
ce aos candidatos a oportunida-
de de corrigir alguma informação 
e regularizar a inscrição. Para 
isso, será necessário entrar com 
recurso nos dias 4 e 5 de janeiro 
de 2021. Neste período, será 
possível retificar notas inseridas 
e reenviar documentos compro-
batórios (informados erronea-
mente, ilegíveis, incompletos ou 
diferentes do que deveriam ter 
sido anexados), nos sites dos 
processos seletivos. Os resulta-
dos dos pedidos de revisão das 
inscrições serão divulgados nos 
dias 13 (Etecs) e 14 de janeiro 
(Fatecs).

A verificação da lista preli-
minar de inscrições deferidas 
e indeferidas, do período para 
recurso, da lista de classificação 

e da convocação para matrícula, 
é de inteira responsabilidade do 
candidato.

Histórico escolar -  Nos pro-
cessos seletivos para o primeiro 
semestre de 2021, o ingresso 
nas Etecs e Fatecs se dará por 
meio de análise do histórico es-
colar, sem a realização de prova 
presencial ou online. A mudança 
do critério se fez necessária 
para atender ao distanciamento 
social, recomendado pelo Go-
verno do Estado de São Paulo e 
autoridades sanitárias, visando 
preservar a saúde dos candida-
tos, e observando as notas atri-
buídas aos estudantes antes da 
pandemia. A previsão é de que 
todas as atividades comecem de 
forma remota (online).

No caso do Vestibulinho das 
Etecs, a nota final de classifica-
ção para os Ensinos Médio, Téc-
nico, Integrado e Especialização 
Técnica será obtida pela média 
das notas de Português e Mate-
mática, das séries indicadas na 
Portaria do processo

seletivo e no Manual do 
Candidato, ambos disponíveis 
no site vestibulinhoetec.com.br.

Já no Vestibular para as Fate-
cs, a nota final de classificação 
será definida pela média obtida 
com as notas de Português e 
Matemática, ou equivalentes, 
da segunda série do Ensino Mé-
dio, tanto para candidatos que 
já concluíram ou que estejam 
cursando a última série deste 
ciclo em 2020, desde que no 
ato da matrícula comprovem a 
conclusão do Ensino Médio.

Da REDAÇÃO

Lista com inscrições deferidas e indeferidas de Etecs e 
Fatecs começa ser divulgada hoje

Arquivo DHOJE

CULTURA Teatros recebem 
equipamentos no valor 

de R$ 2,6 milhões

A Prefeitura de São José 
do Rio Preto, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura 
e da Secretaria Municipal de 
Planejamento Estratégico, Ci-
ência, Tecnologia e Inovação, 
modernizou, atualizou e ex-
pandiu a infraestrutura técnica 
dos teatros municipais.

Com investimento de apro-
ximadamente R$ 2,6 milhões, 
por meio do Finisa (Financia-
mento à Infraestrutura e ao 
Saneamento voltado ao Setor 
Público), o processo de levan-
tamento dos materiais, proje-
to, para posterior licitação e 
compra dos equipamentos foi 
iniciado em 2018 e concluído 
em 2020.

Os Teatros Municipais ga-
nham, a partir de agora, com 
a instalação dos equipamen-
tos, sistemas de iluminação 
(consoles de operação, racks, 
refletores, ribaltas, canhão 

seguidor, gelatinas, cabos de 
segurança, garras, máquina 
de fumaça e máquina de 
neblina); sistemas de sonori-
zação (console de operação, 
P.A. fly, subgraves, monitores, 
microfones e pedestais); sis-
temas de projeção (projetores 
a laser e telas elétricas para 
projeção); além de receber 
linóleo bicolor para dança, 
tudo produzido em material 
anti-chamas, seguindo as 
normas vigentes de seguran-
ça que conferem estrutura e 
qualidade técnica profissional 
aos espaços.

Além de todos os equipa-
mentos descritos acima, os 
teatros recebem plataformas 
pantográficas manuais para 
montagem de palcos modula-
res elevados em shows e es-
petáculos, e duas plataformas 
dirigíveis elétricas SkyJack 
SJIII 3220, com possibilidade 
de extensão até 8 metros de 
altura.

Da REDAÇÃO

Teatros de Rio Preto ganharam investimentos e 
modernização

Divulgação

PRODUTOR RURAL
Prazo para aderir 
ao CAR e garantir 

benefícios vai até hoje

A Prefeitura de Urupês 
está avisando produtores 
rurais que termina nesta 
quarta-feira (30) o prazo para 
eles para realizarem o Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) e 
garantirem os benefícios do 
Programa de Recuperação 
Ambiental (PRA) previstos no 
Código Florestal.

O cadastro do CAR não 
tem data de encerramento 
para adesão, mas quem qui-
ser aderir algum dos bene-
fícios oferecidos, precisa se 
cadastrar até o fim deste ano. 
São diversos benefícios ao 
produtor rural, como acesso 
ao crédito agrícola e a progra-
mas de incentivo à produção 

e comercialização, conversão 
de multas em serviços de 
preservação, melhoria e recu-
peração da qualidade do meio 
ambiente, regularizando o uso 
de áreas rurais consolidadas.

Além de estar em con-
formidade com a legislação 
ambiental, o produtor rural 
que aderir o CAR terá até dois 
anos para implantar o progra-
ma e recuperar o passivo am-
biental da sua propriedade.

Para se cadastrar o produ-
tor deve dirigir-se até a Casa 
da Agricultura na rua: José 
Bonifácio, 113, até amanhã.

Segundo a assessoria da 
prefeitura, produtores rurais 
que não fizerem o CAR de sua 
propriedade até o dia 30 não 
terão acesso a financiamento.

Da REDAÇÃO

Divulgação
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CÂMARA DE RIO PRETO

Republicanos decidem 
votos para presidente

O diretório municipal do 
Republicanos em Rio Preto 
realiza uma reunião presen-
cial com seus membros nesta 
quarta-feira (30) para definir 
qual será o posicionamento 
da sigla na eleição da do 
novo presidente da Câmara 
Municipal.

Em nota o presidente do 
partido Diego Polachini diz 
que a reunião definirá o dire-

cionamento do voto dos dois 
representantes da sigla na 
Casa de Leis: Karina Caroline 
e Robson Ricci.

Três nomes estão disputan-
do os votos os 17 vereadores 
são eles: Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), Pedro Roberto (Pa-
triota) e Jean Charles (MDB), 
dois três apenas Pedro Roberto 
se declarou oficialmente candi-
dato, os outros dois dizem que 
estão analisando a situação e 
os possíveis apoios e votos.

Sérgio SAMPAIO

Cargo importante
Edinho Araújo (MDB) nomeou ontem Fabiana Zanquetta (foto) 

para ocupar a Secretaria da Educação, cargo mais importante de 
qualquer governo. Afinal, é na Educação que está amparada o 
desenvolvimento de qualquer país, estado ou município. Fabiana 
é a atual secretária de Habitação. Até a pré-campanha eleitoral 
das últimas eleições, a secretária estava filiada ao Republicanos, 
porém, como o partido foi obrigado a devolver os cargos porque 
lançou Helena Reis para disputar o cargo de prefeita, Fabiana 
decidiu sair da sigla para permanecer no governo. Por ter ampla 
experiência em administração pública, o prefeito decidiu nome-
á-la para comandar a área educacional do município. A partir de 
1º de janeiro, a recém-indicada, que é formada em Arquitetura 
pela Universidade Federal de São Carlos, vai substituir a atual 
secretária Sueli Costa. Fabiana vai comandar a pasta com o 
maior orçamento do governo, R$ 410,3 milhões.

Ansiedade
Profissionais da área da 

Educação aguardavam com 
ansiedade a indicação da 
futura secretária que irá co-
mandar a pasta a partir de 
janeiro. A nomeação de Fa-
biana Zanquetta foi surpresa 
para o quadro de funcioná-
rios. Uma professora, que 
pediu para não declinar o 
seu nome, perguntou: “Será 
que ela vai dar conta?”. 
Difícil de responder, porém, 
se o prefeito a escolheu, 
é porque acredita na sua 
competência para comandar 
a educação básica. A tarefa 
será árdua, porque terá de 
encontrar solução para este 
período de pandemia.

Nada sério
O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “não tem 
dimensão humana”. Em conversa com apoiadores na última 
segunda-feira, Bolsonaro ironizou os relatos de Dilma sobre o 
período em que foi presa, na década de 1970. Bolsonaro disse 
que aguardava um raio-X da ex-presidente para provar que ela 
teve a mandíbula fraturada. “Tortura é debochar da dor do ou-
tro. Falo isso porque sou filho de um ex-exilado e torturado pela 
ditadura. Minha solidariedade à ex-presidente Dilma. Tenho dife-
renças com a ex-presidente, mas tenho a dimensão do respeito e 
da dignidade humana”, disse o presidente da Câmara, em suas 
redes sociais. Enquanto os mandatários do País ficam trocando 
“gentilizas” na rede social ou pela mídia, os problemas crônicos 
que afligem a população continuam se arrastando há décadas. 
Para turbinar os problemas, o povo enfrenta ainda a pandemia do 
novo coronavírus, que não é levada a sério pelo governo central.   

Impasse
Ulisses Ramalho revelou 

que decidiu convocar o di-
retório para decidir impasse 
envolvendo o Pedro Roberto 
e o novato Bruno Marinho. 
Bruno havia anunciado que 
pretendia lançar seu nome 
como candidato a vice, po-
rém, não declinou de qual 
candidato a presidente. 
Diante do impasse, Rama-
lho disse que convocou o 
diretório para decidir se o 
partido teria ou não candi-
dato. A decisão do diretório, 
segundo ele, é soberana. “É 
um partido democrático”, 
pontuou. Ramalho não de-
clinou, porém, se o partido 
vai apoiar Pauléra.

Oficial
A candidatura de Paulo 

Pauléra (PP) para presidente 
da Câmara, de novo, não era 
nenhuma novidade. Agora, 
enquanto a decisão oficial 
não saísse da boca do postu-
lante, as informações eram 
embasadas em conjecturas. 
Ontem, porém, Pauléra disse 
que é candidato e trabalha 
para ser pela terceira vez 
presidente da Casa. Sobre 
a informação de que Jean 
Charles (MDB) almeja dis-
putar o cargo, o progressista 
diz que “é legítimo e natural” 
a intenção do emedebista. 
“Eu conto com o voto dele 
(Jean)”, diz. “Já votei nele”, 
frisa.

Mantém
Apesar de o diretório do 

Patriota descartar candida-
tura própria, Pedro Roberto 
disse que mantém a dispo-
sição de disputar o cargo 
de presidente. “Já não sou 
candidato de mim mesmo”, 
diz, se referindo que tem de 
dar satisfação para um gru-
po de vereadores que está 
apoiando a sua candidatura. 
O patriota, no entanto, disse 
que achou “estranho” deci-
são do diretório de abdicar 
de ter um representante 
do partido concorrendo à 
Presidência do Legislativo 
de uma cidade de quase 
500 mil habitantes. “Muito 
estranho”, diz.

Decide
O diretório do Patriota, 

em reunião ontem, decidiu 
que o partido não vai lançar 
candidato para disputar a 
Presidência da Câmara. 
Apesar da decisão do diretó-
rio, o presidente do partido, 
Ulisses Ramalho, declarou 
que não significa que o vere-
ador Pedro Roberto Gomes 
não possa ser candidato. 
“Ele pode ser, mas sem o 
apoio do partido”, diz. Dez 
membros do diretório vo-
taram e a decisão foi nove 
para não ter candidato e um 
pela candidatura. O voto a 
favor foi de Pedro Roberto, 
que já estava viabilizando 
sua candidatura.

Declina
Celso Peixão (MDB) de-

clinou voto a favor de Paulo 
Pauléra para presidente da 
Câmara. Significa que, se 
o emedebista Jean Charles 
manter a sua candidatura, 
não terá o voto do seu com-
panheiro de partido. Peixão 
disse que se Pauléra não 
fosse o candidato, ele tam-
bém iria disputar o comando 
da Câmara. Para isso não 
ocorrer, só se houver um 
contratempo de última hora, 
diz Peixão. “Afinal, eleição a 
gente sabe como começa, 
mas não sabe como acaba”, 
profetiza. Bruno Marinho (Pa-
triota) também deve votar no 
progressista.

Prefeito anuncia nova 
secretária de Educação

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) definiu nesta terça-
-feira (29) o nome da Fa-
biana Zanquetta de Azevedo 
para assumir a Secretaria de 
Educação a partir de 1º de 
janeiro. Ela assume a pasta 
com o maior orçamento da 
Prefeitura sendo 1/5 do or-
çamento de 2021 que está 
estimado em pouco mais de 
R$ 2 bilhões.  A Educação 
tem definido na LOA (Lei 
Orçamentária Anual)  o valor 
R$ 410.289.000,00.

A secretária escolhida 
que nos últimos anos esteve 
empenha na regularização 
dos loteamentos da cidade, 
período no qual foi secretá-
ria de Habitação, agora terá 
um novo desafio a partir de 
janeiro que é a retoma das 
aulas em meio a pandemia 
da Covid-19 e a manuten-
ção das aulas hibridas.

O calendário definido 
pela pasta define a volta às 
aulas em 1º de fevereiro no 
município.

Foi criado pelo prefeito 
um Comitê Técnico Consul-
tivo e de Assessoramento 
na área da Educação por 
representantes de estabe-
lecimentos educacionais 
públicos e particulares, 
além representantes das 
secretarias de: Saúde com 
participação das Vigilâncias 

Epidemiológica e Sanitária, 
Fazenda,  Agricultura e da 
Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio.

Esse Comitê terá como 
foco a discussão da volta 
às aulas presenciais em Rio 
Preto na pós-pandemia da 
Covid-19 e também sobre as 
aulas remotas e hibridas que 
devem acontecer no inicio 
do ano letivo de 2021.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Olímpia perde recurso no TJ e terá que fazer lockdown

A Prefeitura de Olímpia 
após revés na justiça que de-
terminou o fechamento dos 
Parques Aquáticos da cidade 
nos dias 1,2 e 3 de janeiro 
e por conta do recurso feito 
pela administração municipal 
que não foi aceito pelo TJ (Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
são Paulo) publicou no Diário 
Oficial Online nesta terça-fei-
ra (30) o decreto municipal 
7.967 que segue na integra o 
decreto estadual n.º 65.415, 
de 23 de dezembro de 2020 
que coloca todo o Estado na 
fase Vermelha do Plano São 
Paulo nos respectivos dias.

Alerta – em nota a Pre-

feitura salienta que nos dias 
em questão, restaurantes, 
bares e lanchonetes estão 

devem suspender o atendi-
mento presencial, como lojas, 
concessionárias, escritórios, 
academias, salões de beleza e 
estabelecimentos de eventos 
culturais.

Permitidas - Farmácias, 
mercados, padarias, postos 
de combustíveis, meios de 
hospedagem e lavanderias 
estão liberados por serem 
considerados serviços es-
senciais.

“Vale ressaltar que as res-
trições são válidas somente 
para as datas específicas, 
sendo que, nos demais dias, 
o funcionamento pode ocor-
rer dentro das regras que já 
estão vigentes”, finaliza nota 
da Prefeitura.

Sérgio SAMPAIO

autorizados a funcionar ape-
nas para delivery e as demais 
atividades não essenciais 

Divulgação

VAI FECHAR

ASSUME DIA 1

Parques temáticos e comércio não essencial de Olímpia 
devem fechar após o ano Novo

Também foram nomea-
dos os nomes de seis pro-
fessoras e um professor que 
farão parte da assessoria de 
gabinete da nova secretária 
de Educação.

Dor de Cabeça – a 
secretária deve assumir a 
responsabilidade que en-
contrar uma solução para 
à situação dos educadores 

Fabiana Zanquetta de Azevedo vai assumir a Secretaria de Educação a partir de 
1º de janeiro

que lutam desde março 
deste ano para tomarem 
posse de seus cargos por 
terem sido aprovados em 
concurso público realizado 
pela Prefeitura em 2019 – o 
ato da posse foi suspen-
so devido a pandemia da 
Covid-19 e a suspensão 
das aulas presenciais que 
aconteceram no inicio da 
quarentena.

Divulgação SMCS

Posse de secretários 
será virtual e online

O prefeito de Olímpia, Fer-
nando Cunha (PSD) após to-
mar posse na noite da próxima 
sexta-feira (1º) dará posse 
aos seus secretários que atu-
aram em seu novo mandato 
2021/2024.

Por conta da pandemia da 
Covid-19 a solenidade será vir-
tual e transmitido pelas redes 
sociais da Prefeitura.

A cerimônia será conduzida 
pelo tesoureiro da Prefeitura 
Márcio Francisco de Deus e 
pelo supervisor de Expediente, 
Cléber Braga – o prefeito ree-
leito e seu vice Fábio Martinez 
receberão os documentos para 
a nova gestão e assinaram o 
livro de transmissão de cargo.

Câmara Municipal – an-
tecedendo esta solenidade 
acontece a posse do prefeito e 
seu vice além dos vereadores 
eleitos na Câmara Municipal a 
partir das 19h30.

Por conta do Regimento 

Interno da Casa de Leis a pos-
se deve acontecer de forma 
presencial – onde serão res-
peitados todos os protocolos 
sanitários.

Aglomerações – para evi-
tar aglomerações à solenidade 
será restrita apenas as autori-
dades que serão empossadas.

Transmissão – a popula-
ção poderá acompanhar a pos-
se por meio das redes sociais 
da Câmara.

Da REDAÇÃO

Diego Polachini, presidente dos Republicanos

Divulgação

OLÍMPIA 
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Ambiental resgata 
pescadores à deriva

A Polícia Militar Ambiental 
de Rio Preto fez o resgate de 
três pescadores que estavam 
à deriva em situação de risco 
em uma embarcação com 
pane seca no município de 
Guaraci. O caso ocorreu na 
segunda (28).

Durante Policiamento Náu-
tico, os policiais receberam 
informações de que havia uma 
embarcação que apresentava 

pane e que estava ocupada 
por pescadores. No trecho do 
represado próximo a desem-
bocadura do córrego Prata os 
policiais ambientais avistaram 
embarcação.

Nela localizaram os três 
ocupantes do barco que esta-
vam debilitados e desorienta-
dos. Após terem sido adotados 
os protocolos de salvatagem, 
a embarcação e os ocupantes 
foram rebocados até o local 
de origem.

Sue PETEK 

EM GUARACI
Divulgação

Patrulha Náutica da Ambiental durante resgate dos pescadores

TRAGÉDIA

Neta e bisneto de presidente do Thermas 
dos Laranjais morrem em acidente

A médica Maila Murad, 
o marido Cesar Balduíno e 
o filho mais velho do casal, 
Francisco, de 8 anos, mor-
reram em um acidente nesta 
segunda (28) na BR-364, em 
Jataí-GO. A família residia em 
Rondonópolis (MT) e viajava 
para Olímpia para celebrar o 
Réveillon em família.

A equipe de resgate da 
concessionária que administra 
a rodovia, bem como a Polícia 
Rodoviária Federal e o Corpo 
de Bombeiros já encontraram 
os três membros da família 
sem vida, assim que chegaram 
ao local do acidente. Francisco 
o filho mais velho do casal 
ficou preso às ferragens e 
não resistiu aos ferimentos. 
Os outros dois filhos, um de 

um ano e o outro de três anos, 
estavam conscientes e foram 
socorridos pelo resgate da 
concessionária que administra 
a rodovia e levadas para o Hos-
pital Municipal de Jataí.

Maila era pediatra e filha 
do vereador e ex-secretário 
municipal de Turismo Selim Ja-
mil Murad e da dermatologista 
Solange Murad, além de neta 
de Benito Benatti, presidente 
do Parque Aquático Thermas 
do Laranjais de Olímpia. O 
marido de Maila, César era 
psiquiatra e filho do médico Dr. 
Valdir Balduino. 

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, a caminhonete 
bateu em uma placa na ro-
dovia. Ainda não sabe o que 
pode ter causado o acidente. 
A perícia vai investigar a causa 
do acidente.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Caminhonete que estava a família ficou praticamente destruída após bater em placa e perder o controle

Divulgação

Encontro amoroso 
termina na delegacia com 

queixa de difamação

Após recusar-se a pagar 
contas e fazer depósito para ma-
nicure, um homem de 29 anos 
registra ocorrência na polícia 
por difamação. O caso ocorreu 
após ele ter feito um anúncio 
procurando garota de programa 
nas redes sociais. O caso ocor-
reu no dia de Natal, mas só foi 
registrado nesta segunda (28).

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência a vítima 
publicou no dia 19 de dezem-
bro um anúncio no Facebook 
solicitando uma garota de pro-
grama. A manicure respondeu 
ao anúncio dizendo que queria 
um relacionamento sério. No dia 

21 de dezembro, o homem, a 
convite da mulher, foi até a resi-
dência dela para conhecê-la. No 
local, ficaram conversando por 
algumas horas, pediram pizza e 
passaram a noite juntos.

O homem relatou que no dia 
seguinte, a mulher teria pedido 
dinheiro para pagar as contas de 
água, telefone e luz. A manicure 
ainda propôs que ele pagasse 
R$ 50 a cada encontro e men-
cionou que o dinheiro deveria ser 
depositado em conta bancária 
em nome de outra pessoa.

Diante da recusa em pagar 
os boletos e a fazer os depósitos, 
a manicure postou uma mensa-
gem no Facebook, no dia 25 de 
dezembro, difamando a vítima.

Sue PETEK 

NOITE DE NATALVILA TONINHO

Após deixar cadeia por roubo, 
ladrão é preso assaltando ônibus

Um homem de 27 anos é 
preso em flagrante após praticar 
roubo contra motorista de trans-
porte coletivo. O assalto ocorreu 
na tarde desta terça-feira (29), 
na avenida Percy Gandini, no 
bairro Vila Toninho.

O criminoso entrou no inte-
rior do ônibus com uma tesoura, 
ameaçou o motorista e roubou 
alguns pertences e dinheiro 
e fugiu. Policiais do Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
(Baep) fizeram patrulhamento 
no bairro conseguiram localizar 
e abordar o ladrão, porém a 
tesoura utilizada para cometer 
o crime não foi encontrada. O 
bandido foi preso em flagrante 
levado para o Plantão Policial 
por volta de 13h.

O homem saiu da cadeia no 
dia dois de dezembro e cumpria 
pena por roubo, artigo 157 do 
Código Penal. O ladrão tem an-
tecedentes criminais e apresen-
ta cinco passagens pelo mesmo 
tipo de crime e também tem 
passagem por tráfico de droga.

A equipe do jornal DHoje 

Sue PETEKArquivo DHOJE compareceu até a Central de 
Flagrantes e após autorização 
do delegado conversou com o 
motorista. Amedrontado e com 
os olhos cheios de lágrima a 
vítima informou que só poderia 
conceder entrevista mediante 
autorização da empresa em que 
trabalha.

Recentemente foram regis-
trados casos como este. Um 
motorista de ônibus foi assal-
tado enquanto trabalhava na 
sexta-feira (18) em Rio Preto. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, o motorista estava 
fazendo a linha Avenida Mi-
rassolândia/ Parque Dignidade 
quando um homem solicitou a 
parada na rua Rachel Squirra 
Zucarelli. Ao subir no ônibus, 
o homem anunciou o assalto 
exibindo uma pistola que estava 
na cintura.

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

SERGIO CERETTA, faleceu aos 62 
anos de idade. Era casado com a Sra. 
Marcia Ivone Fernandes Ceretta e deixa 
os fi lhos Silvio Antonio e Vanessa. Foi 
sepultado no dia 26/12/2020, às 14:00, 
saindo seu féretro do velório da Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

IRENE LOPES DOS SANTOS, faleceu 
aos 68 anos de idade. Era casada com 
o Sr. Floro Lopes dos Santos e deixa os 
fi lhos Luciana, Leônidas, Silvana, Lucília, 
Leonardo e Carlos Alberto. Foi sepultada 
no dia 26/12/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

JOANA DARQUE TEODORA DE ME-
NEZES, faleceu aos 68 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Cassionídio Nogueira de Me-
nezes e deixa os fi lhos Viviane, Voney e 
Mirian. Foi sepultada no dia 26/12/2020, 
às 09:30, saindo seu féretro direto para 
o cemitério São João Batista.

JOÃO BATISTA COSTI, faleceu aos 
62 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Mir tes Teixeira Costi e deixa os 
fi lhos Raphael e Maicon. Foi sepultado 
no dia 26/12/2020, às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

SEBASTIÃO DONIZETI PEREIRA, 
faleceu aos 57 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Zilda Afonso Dias Pereira e 
deixa as fi lhas Rayane Caroline e Rafa-
ela. Foi sepultado no dia 26/12/2020, 

  FALECIMENTOS

às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

NADIR DE SOUZA TEIXEIRA, faleceu 
aos 72 anos de idade. Era casada com 
o Sr. Vitor Dolacio Teixeira e deixa os 
fi lhos Ricardo, Renato e João Vitor. Foi 
sepultada no dia 27/12/2020, às 15:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília 
para o cemitério da Ressurreição.

BRUNO FROTA GOMES, faleceu aos 
88 anos de idade. Era solteiro. Foi sepul-
tado no dia 27/12/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério de Américo de Campos.

PAULA CANNIZZA SANTORO, faleceu 
aos 34 anos de idade. Era solteira. Foi 
sepultada no dia 27/12/2020, às 11:00, 
saindo seu féretro do velório da Capelas 
Prever para o cemitério da Ressurreição.

SILVANIA SILVA DOS SANTOS, fale-
ceu aos 43 anos de idade. Era solteira e 
deixa os fi lhos Isadora e João Paulo. Foi 
sepultada no dia 27/12/2020, às 15:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Pre-
ver para o cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA JOSÉ DIOGO DA SILVA, fa-
leceu aos 62 anos de idade. Era casada 
e deixa os fi lhos Vandelma, André, José 
Valmir e Rodrigo. Foi sepultada no dia 
28/12/2020, às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

Caso foi registrado na Central de Flagrantes

MULTA DE R$ 4,3 MIL

Animais exóticos são apreendidos 
em residência no bairro Cristo Rei

A Polícia Militar Ambiental 
flagra diversos animais exóticos 
mantidos em cativeiro em uma 
residência localizada na rua 
Amália Gerosa, no bairro Cristo 
Rei. O infrator foi autuado em R$ 
4.300. O caso foi na segunda 
(28).

A Polícia Militar Ambiental 
realizou diligência até o local 
em cumprimento de mandado 
de busca e apreensão.  Durante 
a operação, foi localizado no 
quarto de um homem uma tar-
taruga mordedora (chelydra ser-
pentina). Em um quartinho nos 
fundos do quintal da residência 
também foram achadas uma 
jiboia (boa constrictor); duas 

Sue PETEK

Policia mostra uma das 
cobras apreendidas na 
residência após mandado 
de busca

Divulgaçãojiboias arco-íris (epicrates cen-
chria assisi) ;  uma píton albina 
(python molurus bivitattus); um 
dragão barbudo (pogona barba-
ta) e um tigre d’agua (trachemys 
dorbigni). As jiboias são animais 
nativos e os outros, como a 
píton albina, o dragão barbudo, 
a tartaruga mordedura e o tigre 
d’agua são exóticos.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, foi 
feita a apreensão de todos os 
animais, sendo encaminhados 
até a delegacia. Em seguida, 
o delegado elaborou o termo 
circunstanciado, por ter em 
depósito produtos da fauna 
silvestre, com base no artigo 
29, parágrafo 1º, inciso III, que 
configura crime ambiental com 

pena de detenção de seis meses 
a um ano. E também por ter 
espécime exótica incorrendo no 
disposto do artigo 26 da resolu-
ção sma-48/2014.

Na delegacia, o homem foi 
ouvido e liberando posterior-
mente. Ele foi multado no valor 
de R$1.500 por ter em cativeiro 
espécime da fauna silvestre nati-
va e outra infração por introduzir 
espécime exótica no território 
do estado de São Paulo, sem 
a devida autorização da autori-
dade competente, no valor de 
R$2.800.

Os animais apreendidos 
foram encaminhados para o bos-
que municipal da cidade de Rio 
Preto para receber tratamento 
de médico veterinário.



O funcionamento do corpo humano é algo tão especial e in-
descritível que dentro de cada célula do corpo existem verdadeiras 
“centrais” de energia. Denominadas mitocôndrias, elas são res-
ponsáveis pela produção de energia e pela respiração da célula. 

Quando fazemos atividades físicas ou precisamos de maior 
queima calórica, nosso corpo precisa de maior produção ener-
gética e aumento de metabolismo, e isso está relacionado ao 
trabalho das mitocôndrias. Em virtude disso, alguns ensinamentos 
bioquímicos são essenciais, entre eles o conhecimento sobre a 
coenzima Q10.

Essa substância está presente na maior parte de nossas 
células e participa diretamente dessa “central” energética. A 
coenzima Q10 também pode ser suplementada em algumas 
situações, visando a uma maior proteção anti-inflamatória. Este é 
o ponto-chave de sua ação: seus benefícios anti-inflamatórios ou 
antioxidantes. Existe correlação entre nossa capacidade orgânica 
de combater agentes infeciosos ou toxinas e uma atividade está-
vel das mitocôndrias. Podemos dizer que nossa imunidade tem 
relação com o bom funcionamento das mitocôndrias e estas, por 
sua vez, dependem de níveis adequados da coenzima Q10. Para 
facilitar a compreensão, entenda que nosso organismo precisa 
de energia para produzir nossa defesa contra bactérias, vírus e 
células cancerígenas. Essa energia está concentrada exatamente 
na atividade das mitocôndrias.

Algumas doenças como diabetes, câncer, insuficiência cardí-
aca e doenças degenerativas estão associadas à disfunção das 
mitocôndrias. Também há estudos especulando que o déficit 
de coenzima Q10, um dos principais fatores que contribui para 
disfunção das mitocôndrias, pode estar relacionado a falhas 
genéticas. 

No caso das doenças ou agravos cardiovasculares, a suple-
mentação com coenzima Q10 ainda é assunto controverso e 
os principais estudos apontam para uma tendência favorável 
em algumas condições, como hipertensão arterial, isquemia 
miocárdica e insuficiência cardíaca.

A hipertensão arterial é um problema que deriva do acúmulo 
de substâncias oxidantes na parede dos vasos sanguíneos. São 
microrresíduos que se acumulam na parede de artérias e veias 
e acabam gerando enrijecimento desta parede, culminando com 
maior resistência ao fluxo sanguíneo e elevação da pressão ar-
terial. Desta forma, suplementar com a coenzima Q10 pode ser 
interessante para atenuar este acúmulo de resíduos oxidantes e 
alívio na tensão da parede dos vasos sanguíneos.

Considerando que a isquemia do músculo cardíaco representa 
a falta de irrigação sanguínea e oxigenação, como produto da 
obstrução de artérias por placas de gordura, a suplementação da 
coenzima Q10 favorece a metabolização do excesso de colesterol 
e pode aliviar o processo inflamatório existente nas artérias do co-
ração, especialmente nas pessoas que fumam e nos diabéticos. 

Além disso, a combinação da coenzima Q10 com as estati-
nas - medicamentos frequentemente empregados para controle 
dos níveis sanguíneos de colesterol - pode otimizar estes efeitos 
benéficos e auxiliar na prevenção do infarto do coração.

A insuficiência cardíaca é responsável por índices significa-
tivamente elevados de mortalidade a cada ano. Os fatores que 
desencadeiam a insuficiência cardíaca são múltiplos, notada-
mente arritmias, inflamação viral, doença calcificante de valvas 
e a isquemia do músculo cardíaco. Em todas estas situações, 
existem evidências de que os níveis de coenzima Q10 estariam 
reduzidos, o que motivaria a suplementação desta substância.

Além disso, na insuficiência cardíaca ocorre uma perda gradu-
al da capacidade ejetiva das fibras do músculo cardíaco e, neste 
contexto, o papel das mitocôndrias é fundamental para prover 
energia e aumentar o metabolismo destas fibras musculares. 
Como a coenzima Q10 é indispensável para uma adequada 
atividade das mitocôndrias, torna-se viável usar o suplemento 
desta coenzima como forma de auxiliar na prevenção da insufi-
ciência cardíaca.

A suplementação da coenzima Q10 deverá ser orientada por 
um cardiologista e muitos fatores deverão ser ponderados, como 
aspectos genéticos e hábitos de vida. A substância não deve ser 
encarada como tratamento de escolha para doenças e agravos 
cardiovasculares, mas como um aditivo que pode ser extrema-
mente útil para atenuar o processo inflamatório na parede dos 
vasos sanguíneos e para melhorar o desempenho contrátil das 
fibras musculares do coração. 

A coenzima Q10 é essencial para o bom funcionamento das 
mitocôndrias e isto não deve ser negligenciado nos protocolos 
de prevenção de uma série de doenças cardiovasculares.

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

Valorização do papel da 
coenzima Q10 na saúde 

cardiovascular
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COVID

O Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM) divulgou em 
suas redes sociais mais um ví-
deo da campanha da Funfarme 
“A pandemia é uma realidade. 
Cuide de você e de todos!”. 
Dessa vez, a enfermeira e 
coordenadora da emergência 
pediátrica e emergência obs-
tétrica, Giovana Lopes, falou 
sobre riscos da Covid-19 para 
crianças e gestantes.

“Não podemos deixar que 
os esforços realizados ao longo 
desses nove meses de pande-
mia sejam perdidos nas festas 
de fim de ano. As crianças não 
apresentam sintomas da Co-
vid-19, mas mesmo assim elas 
transmitem a doença. Vemos 
que muitas pessoas acham nor-
mal levar os primos pra brincar 
ou visitar os parentes, mas as 
crianças podem transmitir para 
os pais, tios e avós e ter uma 
repercussão grave da doença”, 
comentou.

Ela também falou sobre o 
risco em gestantes. “Elas tem 
uma evolução muito rápida no 
quadro respiratório, então é im-
portante ter cuidado redobrado. 
Por favor fiquem em casa. Nós 
aqui da emergência estamos 
vindo trabalhar com medo. Eu 
sinto a equipe exausta e um 
cansaço mental que tem pesa-

HCM faz alerta para 
riscos de festas com 
crianças e gestantes

do muito para os profissionais”, 
afirmou.

Desde o início da semana do 
Natal estão sendo publicados 
vídeos de diversos profissionais 
da saúde da Funfarme, falando 
sobre os riscos da Covid-19 e 
suas experiências durante a 
pandemia. Já participaram a psi-
cóloga Ana Paula, a enfermeira 
Débora Valverde, a chefe do 
serviço de medicina intensiva do 

HB Suzana Lobo, o pesquisador 
da Famerp Maurício Nogueira, a 
diretora do Lucy Montoro Regina 
Chueire, entre outros.

Segundo o último boletim di-
vulgado nesta terça-feira (29), o 
Hospital de Base conta com 151 
pacientes internados, sendo 68 
na enfermaria e 83 na UTI, com 
nove altas concedidas no último 
dia. O local conta com 195 leitos 
de enfermaria e 145 leitos de 

UTI destinado à Covid-19. Já no 
HCM, não conta com nenhum 
paciente internado atualmente e 
tem disponibilidade de 30 leitos 
de enfermaria e 14 leitos de UTI.

Desde o início da pandemia 
foram 2.824 pacientes aten-
didos, com 2.039 altas e 644 
óbitos. Rio Preto foi a cidade 
com mais pacientes atendidos, 
com 924 pessoas que foram 
internadas.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Enfermeira e coordenadora da emergência pediátrica e emergência obstétrica, Giovana Lopes
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Governo de São Paulo 
divulgou nesta terça-feira 
(29) uma carta assinada 
pelo Centro de Contingência 
do Coronavírus do Estado 
de São Paulo com orien-
tações de especialistas 
quanto aos cuidados que 
devem ser tomados para 
evitar a disseminação do 
coronavírus em meio a novo 
crescimento da pandemia. 
O total de novos casos 
registrados em dezembro 
é seis vezes maior do que 
em comparação à soma 
dos três primeiros meses 
da pandemia. O número de 
mortes é 60% superior ao 
total de vítimas fatais entre 
março e maio.

O Centro de Contingên-
cia do Coronavírus do Esta-
do de São Paulo é formado 
por 20 especialistas, entre 
médicos, cientistas, pro-
fessores, epidemiologistas 
e infectologistas das redes 
pública e privada. Desde 
fevereiro, o grupo monitora 

o cenário epidemiológico 
do estado e atua junto ao 
Governo de São Paulo nas 
decisões para frear a dis-
seminação do coronavírus. 
Uma das medidas indicadas 
foi permitir o funcionamento 
apenas de serviços essen-
ciais no próximo final de 
semana (dias 1, 2 e 3) em 
todo o estado, com o obje-
tivo de conter o número de 
internações e óbitos.

O Centro de Contin-
gência e a Secretaria da 
Saúde do Estado de SP 
reforçam a importância 
da manutenção das me-
didas de proteção, como:

1 - Uso de máscaras;

2 - Respeito ao distan-
ciamento social;

3 - Lavar as mãos com 
água e sabão;

4 - Uso de álcool gel;

5 – Evitar aglomerações.

CENTRO DE CONTINGÊNCIA
Estado lança carta aberta para conscientizar população

Da REDAÇÃO

Casos passam de 34 mil e últimas 
24 horas não registram mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município nes-
ta terça-feira (29). Depois de 
confirmar 15 óbitos durante o 
feriado prolongado de Natal, o 
município passou 24 horas sem 
registrar mais nenhuma morte 
pela doença. No acumulado, 
são 906 óbitos desde o início 
da pandemia, com uma taxa de 
letalidade de 2,6%.

Por outro lado, a cidade 
contabilizou mais 320 casos 
de coronavírus, sendo 250 por 
exame PCR (infecção recente) e 
70 por teste sorológico (infecção 
antiga). Com isso, Rio Preto to-
taliza 34.224 casos da doença, 
sendo 3.049 em profissionais 
da saúde.

Mais 150 pessoas se recu-
peraram da doença, chegando 

a marca 31.606 curados, o 
equivalente a 92,3% dos casos. 
Já foram notificados 136.942 
pacientes com sintomas gripais 
e 119.248 testes realizados. 
Vale ressaltar que os 3.585 
casos confirmados no inquérito 
sorológico só serão incluídos na 
apuração final após a conclusão 
do estudo. O coeficiente de in-
cidência é de 7.429 casos para 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto conta 
282 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo 104 na 
UTI e 178 na enfermaria. Dentre 
os casos já confirmados com 
Covid-19 são 146 internações, 
com 72 na UTI e 74 na enfer-
maria. De acordo com o Seade 
(Sistema Estadual de Análise de 
Dados e Estatísticas) a taxa de 
ocupação em leitos de UTI na 
região é de 55,4%.

Vinicius LIMA
Divulgação

Leia a carta:
Carta pela Vida
O Centro de Contingência do Coronavírus do 
Estado de São Paulo é formado por uma equipe 
de 20 especialistas, entre médicos, cientistas, 
professores, epidemiologistas e infectologistas, 
que diariamente acompanham o cenário epi-
demiológico da Covid-19 e atuam em conjunto 
com o Governo do Estado de São Paulo com o 
objetivo primordial de salvar vidas.
Os números de casos, internações e óbitos por 
Covid-19 no mês de dezembro apontam um cres-
cimento da pandemia no Estado. A transmissão 
da doença retornou com força. O total de novos 
casos de coronavírus registrado no mês já é seis 
vezes maior do que em comparação à soma dos 
três primeiros meses da pandemia. O número 
de mortes é 60% superior ao total de vítimas 
fatais entre março e maio.
 Com o intuito de conter a disseminação do vírus 
e, por consequência, o número de internações e 
óbitos, o Centro de Contingência indicou medi-
das de reforço da quarentena em todo o estado. 
No próximo final de semana (dias 1, 2 e 3) ape-
nas os serviços essenciais funcionarão. Esta é 
mais uma ação que busca reduzir a circulação 
do vírus e controlar a pandemia.



SOCIAL Jornal

VAI COM DEUS III

Este ano a Prefeitura não fará festa na represa e não haverá 
queima de fogos e os bares e restaurantes da orla só poderão 
funcionar dentro do horário previsto, sob pena de multa, suspensão 
das atividades e perda do alvará de funcionamento.

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

VAI COM DEUS IV 

Nada de fogos colorindo o céu, a não ser bombas demonstrando 
alegria pelo final desse terrível ano. Para muita gente, a noite será 
marcada pela reflexão e orações, com pequenas celebrações em 
casa e muitos pedidos de “saúde para dar e vender”. E uma chuva 
de bênçãos. Que Deus ouça nossas preces. 

NA TIMES SQUARE

Rio Preto está very chic. O nome de nossa cidade foi destaque 
de um dos painéis digitais mais conhecidos do mundo, o da 
Nasdaq na Times Square em New York, onde aparece “Obrigado 
empreendedores por moverem o Brasil” e entre o nome de 
diversas cidades, aparece o nome de Rio Preto. A ação é da 
empresa Stone do Rio de Janeiro em sua campanha “Negócios 
são motores de sonhos!”. 

CONDOLÊNCIAS 

A médica pediatra Maila Murad, 
seu marido, o psiquiatra Cesar 
Balduíno e o filho mais velho 
do casal, de 8 anos, Francisco, 
morreram em acidente ocorrido 
em Jataí (GO), segunda-feira, dia  
28, na BR-364. A família morava 
em Rondonópolis e iria para 
Olímpia, onde passaria o Ano 
Novo. Maila é filha do vereador 
e ex-secretário municipal de 
Turismo Selim Jamil Murad e da 
dermatologista Solange Murad, 
além de neta de Benito Benatti, 
presidente do Parque Aquático 
Thermas do Laranjais. Os outros 
dois filhos ficaram feridos no 
acidente. Desta coluna, às 
condolências à família. 

VAI COM DEUS II  

Aqui em Rio Preto, um ano atípico, sem réveillon nos clubes, sem 
festas em buffets, os rio-pretenses também estão de breque de 
mão puxado, movendo o eixo do divertimento para o lado contrário, 
sendo obrigados a optar pelo low profile ou viajar para praias e 
resorts seguros, sem aglomerações ou festejar com os íntimos de 
oliveira, enfrentando as limitações de distanciamento físico para  
evitar  consequências devastadoras. 

     Tuca Vetorasso e Luiz 
Alfredo Pupim, Maura 
Vetorasso Attab e Mauro 
Cauduro, Lena Vetorasso e 
Marcelo e Vivi Fleury, alugaram 
uma casa em Escarpas do 
Lago, um elegante bairro de 
Capitólio, no entorno do lago 
de Furnas, Minas Gerais, para 
passar o réveillon. 

     Ita e Bel Silva, mais a filha 
Lívia, curtem a passagem 
do ano na Riviera de São 
Lourenço.

    Rodolfo Del’Arco foi espocar 
o ano novo em Trancoso.

     Inspira cuidados o estado 
de saúde do médico psiquiatra 
e ex-vereador Hubert Eloy 
Pontes. 

    Jesus Martin Neto será 
mesmo como informei aqui, 
candidato à reeleição para 
presidente do Automóvel 
Clube, em março de 2021.

    Pedro Luiz e Pedro Henrique 
Rodrigues, da Lupema 
Engenharia, estão celebrando 
conforme o protocolo sanitário 
permite, a conclusão de seu 
novo empreendimento, o Lutz 
Santa Cruz.

     A ceia dos irmãos Allim, 
Carmen Lúcia, Cláudia e 
Cristina Bassitt, será em sua 
maravilhosa estância, bem 
ao estilo light, glamouroso e 
carinhoso.

     João Robles, que no 
Harmonia tem o apelido 
de Populina, que denuncia 
sua origem, esconde-se em 
Carneirinho, em Minas, para a 
passagem do ano.
 
    Pedro Roberto, do Patriotas, 

* 

* 

EXAMES DE COVID-19 

O resultado do exame não é um atestado de liberdade dos 
cuidados com a pandemia. Mas é uma forma de identificar os 
assintomáticos e evitar que contaminem seus familiares. Nessas 
últimas semanas, um público mais jovem tem procurado fazer o 
teste. De diferente neste fim de ano, também há a corrida por 
exames de Covid-19 por rio-pretenses que irão passar a virada 
com amigos e parentes: uma clínica especializada em São Paulo, 
registrou na última semana um aumento de 600% na procura 
pelo teste nasal — parecido com o PCR, mas com resultado 
quase instantâneo. Para realizar o exame  não é necessário 
atestado médico. Em Rio Preto, os testes rápidos IGM/IGG e 
Covid-AG podem ser feitos através dos contatos 99704-5020 e 
99771-7100.

ANIVERSÁRIOS

Esses, os aniversariantes: 30, quarta-feira: Aniversário 
de Icem, Edson Miguel José Abufares, Francisco Tavares de 
Matos, Selton  Mello. 31, quinta-feira: Dia da  São Silvestre, 
aniversário de Altair, Fúlvia Helena Barbour Fernandes, Fabiana 
Benfatti Cherubini, Arlete (Fofa) Segantini, Anthony Hopkins, 
Donna Summer, Luciano Szafir, Patrícia Correa Fleury Faria, 
Pedro Henrique Alves de Almeida, a cantora, compositora, ativista 
paulistana Rita Lee (73 anos). 

MAL FEITO IV

Mas acho que, por ser exatamente como o é, detalhista e 
sensível, quando entrar no Mercado Municipal, um prédio 
histórico e emblemático da paisagem de nossa cidade, Edinho 
vai ter uma síncope. A obra de restauração daquele prédio, 
que está consumindo uma enorme soma de dinheiro, não está 
sendo feita a contento. Pelo menos no chão.

LOW PROFILE

Antiga festeira carioca, a 
socialite Regina Marcondes 
Ferraz, que fazia uma disputada 
comemoração de réveillon no 
Edifício Chopin, em Copacabana, 
conta que passará a virada em 
seu apartamento de frente 
para o mar, sem parentes, 
só na companhia de uma 
funcionária que está com ela 
há 33 anos.”Vou passar na 
janela. Não sou nem maluca 
de descer” - afirma Regina, 
dizendo que é festeira, mas que 
também gosta de ficar sozinha 
em seu apartamento, no prédio 
mais badalado do réveillon de 
Copacabana, onde vive há 46 
anos.” Vou decorar a casa com 
flores e tomar meu champanhe 
pedindo a Deus que nos ajude.”

MAL FEITO II

A expressiva administração fez sua cotação disparar e levou-o 
à vitória para um segundo mandato, não obstante todos os 
dissabores e tensões diários, para optar entre o funcionamento 
do comércio e o combate à pandemia, para não agravar o 
desemprego e ao mesmo tempo, salvar vidas. 

MAL FEITO V

O assentamento do piso de ladrilhos dos corredores – aliás com 
desenhos geométricos muito bonitos- terá que ser refeito, se 
ainda houver tempo hábil, porque tem ondulações visíveis até por 
pessoas pouco observadoras, um trabalho de quinta categoria, que 
merece da autoridade, do Ministério Público, ou de quem seja a 
competência, uma ação pedindo o cancelamento de pagamentos. 
Ou ressarcimento se o trabalho não for feito como seria necessário 
Depois de inaugurado o prédio, sabe-se lá quando vão arrumar. A 
Secretaria de Obras precisa ficar de olho.

SOLD-OUT

E s s e  e s t a n d a r t e  d e 
l u xo  chamado  Enseada 
Azul,incrustado na fronteira 
de São Paulo e Minas- um 
mimo de muitos rio-pretenses 
quando procuram lazer e 
refúgio- continua sendo um 
dos lugares de permanência, 
mais procurados ainda que  
reduzida aos finais de semana 
ou feriados prolongados.Esse 
condomínio  que sustenta 
com conforto,os proprietários 
de casas e seus familiares, 
enquanto o mundo exterior nos 
agride com a pandemia, registra 
neste fim de ano 100% de 
ocupação nas casas disponíveis 
para aluguel.

ENXUGANDO  

A Caixa, que ia reocupar o prédio na Bernardino de Campos, ao 
lado da Ótica Santa Luzia, trazendo de volta o setor de penhora, 
resolveu desistir. Para o ano de 2021, o banco estatal decidiu 
que vice-presidentes e diretores só receberão bônus se, dentre 
outras coisas, houver uma redução de R$ 1 bilhão em despesas 
administrativas, em termos nominais. No setor de despesas, a 
Caixa, que já tinha devolvido 60 prédios pelo Brasil, vai devolver 
outros 108. Os 12 centros de depósitos serão devolvidos e o 
que está guardado neles- calcula-se 40 mil itens entre móveis, 
divisórias, computadores e etc -será doado para Apaes, lares de 
idosos, de carentes com câncer etc. As medidas resultam em 10% 
das despesas administrativas.

MAL FEITO III  

O sucesso fez o prefeito Edinho lustrar sua biografia, pela visão de 
futuro com exemplos exuberantes, como a saúde, o anel viário, o 
saneamento básico, que  nos permitiria comparar, sem o menor 
exagero, à lendária administração de Alberto Andaló. Edinho é 
sem dúvida, um novo Andaló.

RÉVEILLON

Silvio e Flávia Bassitt escolheram 
Jericoacoara, no Ceará, para 
passar o réveillon. Seguiram 
segunda-feira e se instalam 
numa belíssima casa isolada 
que alugaram por dez dias, onde 
espocam o ano descansando e 
agradecendo a Deus pela vida 
dele, que esteve entubado na 
UTI do Sírio e Libanês com Covid.

DEVOÇÃO

O cancelamento de um dos 
maiores espetáculos do 
país impôs mudanças aos 
festeiros das cidades do 
litoral brasileiro e também 
a devotos de Iemanjá. Em 
algumas cidades, como 
no Rio, onde as praias 
es ta rão  fechadas ,  os 
religiosos manterão o sua 
devoção e culto  à Rainha 
do Mar montando barcos 
com oferendas, que serão 
entregues às ondas somente 
quando a praia for liberada.

MAL FEITO I

Com todo o respeito aos demais, mas acho que não houve 
nos últimos tempos, um trabalho tão vigoroso e caprichoso 
com o visual da cidade, como o do prefeito Edinho Araújo, 
que realizou uma excelente gestão. Até o mais distraído dos 
cidadãos, percebe o notável trabalho realizado nas ruas, que 
ganhou musculatura nas avenidas, jardins e calçadas onde ele 
demonstra exemplar acuidade e rigor estético.

VAI COM DEUS I 

No mundo todo, as pessoas foram obrigadas a reinventar essa 
passagem do ano tão esperada por todos depois de um 2020 
avassalador, cuja pandemia varreu como um tsunami, inúmeras 
almas e a outras tantas obrigou a tratamentos  dolorosos em 
hospitais e UTIs e deixou sequelas em muita gente. 

LOCKDOWN EM OLÍMPIA

O prefeito de Olímpia, Fernando Augusto Cunha, ignorou decreto 
estadual e permitiu o funcionamento dos parques aquáticos 
durante o passado finde. O Ministério Público solicitou liminar 
que decretasse lockdown na cidade durante os dias 1, 2 e 3 de 
janeiro e o juiz Luciano de Oliveira Silva, da comarca de Barretos, 
concedeu sob pena de uma multa diária de R$ 50 mil.

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

Deixando à moda um legado histórico de vanguarda, o 
estilista francês Pierre Cardin morreu ontem aos 98 anos 

no hospital de Neuilly-sur-Seine, ao lado de Paris, de 
causa não divulgada. Nascido na Itália- em Veneza - com 
o nome de Pietro Cardini, Cardin, foi um dos responsá-

veis pela retomada da alta costura na França pós-guerra 
e ícone do “prêt-à-porter”. Também introduziu grandes 
tendências da moda, como as coleções exclusivamente 
masculinas e as peças unissex. No ano passado, um do-
cumentário em sua homenagem foi exibido no Festival de 
Veneza. “House of Cardin”. Em 1947, se tornou o primeiro 

funcionário de Christian Dior. 

Um foco de luz sobre a advogada Renata Rossi Ignacio, or-
gulho de seu pai, o ortopedista Helencar Ignácio  que está 

fazendo mestrado na PUC- São Paulo em Direito e está 
passando as festas de fim de ano entre nós.

A-6
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está muito fortalecido na 
disputa para a Presidência da 
Câmara Municipal. 

     Agradeço à Imoteto, de 
João Henrique dos Reis, pelo 
gentil presente de Natal.

    Agradeço também aos 
amigos Rosy Verdi e Cláudio 
Pelizari, Elsinho Mouco, 
Mariza Barbosa Pereira, 
Evanilda Husseini, Tuim 
Nascimento, Vera Matarazzo 
Ribeiro, Romildo Santana, 
Maria Inês Bellini Cabrera, 
Paulo e Aline Girardi, pelo 
imenso carinho de jingle bells.

     As condolências da coluna à 
família do técnico de basquete 
e tenista do Automóvel Clube, 
Joel Nunes, que faleceu 
anteontem de Covid -19.

    O pastor Sebastião Donizeti 
Pereira, que tinha um projeto social 
muito bonito, o Viamor, na frente 
do Automovel Clube, também nos 
deixou, vítima da Covid-19. 

     Thomaz e Fernada Bassitt 
foram passar o réveillon em 
Fernando de Noronha .

      Fabio Faria aos paulistas: 
‘Fiquem em casa. Só saiam 
se for pra Miami’.

    O agropecuarista rio-
pretense Luiz Tavares, hoje 
radicado em São Paulo 
recupera-se de uma cirurgia- 
bem sucedida, aliás - no 
fêmur. 

    O restaurante Supremo, 
de Tomaz Mascaro,viveu na 
sexta-feira que antecedeu o 
Natal, seu último dia. Uma 
pena.Teve que deixar o lugar 
para permitir a expansão do 
cartório ao lado. 

* * 

* * 

* 

* 
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIEN-
TE

DELIBERAÇÃO COMDEMA Nº. 011/2020 de 15/12/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020

                 Dispõe sobre a prorrogação para realização de 
reuniões ordinárias e extraordinárias de forma virtual

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Muni-
cipal nº 6.615 de 02 de junho de 1997 e posteriores altera-
ções, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, 
e
 Considerando a publicação da Deliberação Comdema nº. 
010/2020 de 11/08/2020, e
Considerando que município ainda se encontra em estado 
de calamidade pública, 
DELIBERA
Art. 1º- Conforme Art. 1º da Deliberação 010/2020 fi ca pror-
rogado o prazo para realizações das reuniões ordinárias e 
extraordinárias nas instâncias consultivas e deliberativas, de 
forma virtual até 31 de junho de 2021, respeitando o prazo 
legal e os procedimentos de convocação.
Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
aprovação pelo Comdema.
São José do Rio Preto/SP, 15 de dezembro de 2020. 

               Gabriela Atique Fernandes                                   
Carla Regina Zoccal Alves
                 Presidente do COMDEMA                             Se-
cretária Executiva do COMDEMA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 487/2020 – Processo 
13.827/2020
Objeto: Registro de preços para disjuntores par o Setor de 
manutenção predial. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 11/12/2020, sendo 
adjudicados os itens ás empresas declaradas vencedoras: 
A. C. LOPES ELÉTRICA ( itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e R.D. VELA-
NI ELÉTRICA ME (item 13). 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. Aldenis A Borim – Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 439/2020 – Processo 
13.660/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 17/11/2020, sendo adjudica-
dos os itens ás empresas declaradas vencedoras: CIRÚR-
GICA UNIÃO LTDA. (itens 9, 10,11); MEDIMPORT COMÉR-
CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (itens 
5, 8), QUALITY MEDICAL COMÉRCIOI E DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA (item 1) e VIVA CARE MATE-
RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. (itens 2, 3, 4, 6, 7). Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 479/2020 – Processo 
13.815/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura para o Setor de Manutenção Predial. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com iní-
cio dia 04/12/2020, sendo adjudicados os itens ás empresas 
declaradas vencedoras: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMEN-
TAS E PARAFUSOS EIRELI (itens 12, 13, 14, 15); GRACIA-
NO & FRESCHI ENGENHARIA LTDA (item 35), INDÚSTRIA 
DE MOVEIS V.V. LTDA ME (ITENS 8, 9), L. F. GONÇALVES 
JUNIOR TINTAS EIRELI ME (itens 1, 6, 16, 17, 18, 27, 29, 

30, 31, 34), PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 
(itens 7, 10, 32) e SILVIO RODRIGUES DA SILVA (itens 23, 
24, 26). Os itens 2, 3, 4, 5, 11, 19, 20, 21, 22, 25, 28 e 33 
foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Celia Candida Faria -Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 482/2020 – Processo 
13.820/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
locação de banheiro químico. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 27/11/2020, 
sendo adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedora: 
IVAN PERPETUO DA SILVA EVENTOS EIRELI. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 441/2020 – Processo 
13.662/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos padro-
nizados na Remume. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 01/12/2020, sendo 
adjudicado os itens 01 e 02 à empresa declarada vencedora: 
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS 
ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 443/2020 – Processo 
13.664/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
copa e cozinha. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo. Sessão pública realizada on line com início dia 
09/12/2020, sendo adjudicados os itens 04, 06, 07, 08, 10, 
13, 16 e 17 à empresa declarada vencedora: PONTO MIX 
COMERCIAL E SERVICOS EIRELI. Itens 01, 02, 03, 05, 09, 
11, 12 e 14: Fracassados. Item 15: Deserto. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Casemiro - 
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 549/2020, PROCESSO 14.156/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de sinalizadores para a 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/01/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS EPP
EMPENHO 21955/20
Notifi co o representante legal da contratada, para consertar/
substituir no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a quantidade de 07 unidades 
do item CÓD. 59723 mencionado na Nota de empenho 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 – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 21939/20 E 21940/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇAO EIRELI
EMPENHOS 17700/20 E 17702/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, pertencen-
tes às empresas em epígrafe. DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 
do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, 
e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em 
rescisão contratual e penalidades administrativas. Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2,  V  do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, MULTA de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
EMPENHOS 21333/20 E 21338/20
Considerando a efetivação da entrega do empenho 
21333/20, conforme relatório no SICOM, DECIDO: ACO-
LHER o pedido, EXTINGUINDO a penalidade anteriormente 
aplicada de Multa de 30% do valor referente à inexecução 
da referida nota de empenho. Considerando que não foi rea-
lizada a entrega do empenho 21338/20, DECIDO: MANTER 
NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. A manutenção das penas 
aplicadas não impede o agravamento das penalidades. SMS 
ALDENIS BORIM
COMUNICADO
TERMO DE RESCISÃO
CONTRATADA: EUROMEDICA COMERCIO E MANUTEN-
ÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI
CONTRATOS PRE/0104/17, PRE/0152/17 E PRE/0063/20
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades 
dadas para a empresa para regularização das obrigações 
contratuais inclusive com a devida observância da ampla 
defesa e contraditório.  DECIDO: Com fundamento o art. 78, 
II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93, cc. com 
os itens 5.1 e 7.4 do instrumento contratual, RESCINDIR 
O CONTRATO de forma unilateral; Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa querendo apresentar o 
contraditório em atendimento aos ditames constitucionais. 
O INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTA-
DO NOS AUTOS DO PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS 
INTERESSADOS, JUNTO À DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 31/19 – Contrato: PRE/0102/19
Contratada: WLR Construções e Serviços de Limpeza Eireli
Nos termos da cláus. 3.4, fi ca o contrato supramencionado 
reajustado em aproximadamente 4,00493%, corresponden-
te ao índice IPCA(IBGE) apurado no período de Mar/19 a 
Fev/20. SME – Sueli P. A. Costa
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 140/19 – Contrato: PRE/0207/19
Contratada: SMS Serviços de Limpeza e Obra Eireli
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 2,60479%, cor-
respondente ao índice IPC-SP(FIPE) apurado no período de 
Mai/19 a Abr/20. SMTTS – Amaury Hernandes
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência  nº 01/19 – Contrato: COC/0016/19
Contratada: Comtec Terraplanagem e Construções Ltda
Nos termos do art. 57, II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO. Sergio A. Issas
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência  nº 20/19 – Contrato: COC/0007/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
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Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 150 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMO. Sergio A. Issas
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 281/20 – Contrato: PRE/0124/20
Contratada: L M Serviços de Agenciamento de Mão de Obra 
Eireli
Fica alterado o preâmbulo do contrato supramencionado. 
SMA – Luis R. Thiesi, SMAA – Antonio P. Pezzuto Jr., SMEL 
– Clea M. M. Bernardelli
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 04/20 – Contrato: TOP/0017/20
Contratada: R A C Construções Rio Preto Ltda ME
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 48,16% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS – Aldenis A. Borim
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 338/2020
CONTRATO nº PRE/0156/20
CONTRATADA: AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA
OBJETO: Aquisição de material esportivo para atender Cen-
tro Esportivo do Eldorado (pista de atketismo) - SMEL – Cléa 
Márcia M. Bernardelli- Prazo de vigência: 36 meses. Valor 
Total: R$2.681,80.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2020
ATA Nº 1041/20
CONTRATADA: L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de mobiliário - Valores Unitários – 
Item 01 - R$180,00; Item 02 - R$180,00; Item 03 - R$107,00; 
Item 04 - R$106,50; Item 05 - R$340,00; Item 07 - R$230,00; 
Item 08 - R$287,99; Item 10 - R$880,00; Item 11 - R$480,00; 
Item 13 - R$219,00; Item 14 - R$359 – SME – Sueli Petroni-
lia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 478/2020
ATA Nº 1042/20
CONTRATADA: K9 – AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valores 
Unitários – Item 01 - R$850,00; Item 02 - R$970,00; Item 07 
- R$9,66; Item 11 - R$0,79; Item 12 - R$0,45 – SME – Sueli 
Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 478/2020
ATA Nº 1043/20
CONTRATADA: R D VELANI ELÉTRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valor Unitá-
rio – Item 15 - R$104,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 537/2020
CONTRATO nº PRE/0157/20
CONTRATADA: BELLSAN COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de veículo (caminhão carga leve) - SME 
– Sueli Petronilia A. Costa- Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$508.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 481/2020
CONTRATO nº PRE/0158/20
CONTRATADA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA
OBJETO: Aquisição de unidade de imagem para impresso-
ras das unidades escolares - SME – Sueli Petronilia A. Cos-
ta- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$18.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 21165/2020
CONTRATO Nº: DPL/0079/20
CONTRATADA: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRO-
NICO LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento 24 horas 
de alarme e imagens – SMF – Angelo Bevilacqua Neto - Pra-
zo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.680,00

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

PORTARIA N.º 34.643 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
RETIFICA, a Portaria n.º 34.639 de 16 de dezembro de 
2020, do(a) servidor(a) REGINA RIBEIRO PINTO NUNES:
onde se lê: 
“REGINA PINHEIRO PINTO NUNES”
leia-se:
“REGINA RIBEIRO PINTO NUNES”
PORTARIA N.º 873 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO 
DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituí-
rem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fa-
tos relatados no Interno/SMS/DAE/DEVISA – Nº 3276/2020.
PORTARIA N.º 34.644 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) KELVIN DIEGO 
DINIZ AMBROSIO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, afastamento por 2 
(dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, com prejuí-
zo das demais vantagens do cargo, para tratar de interesses 
particulares, conforme o artigo 117 da Lei Complementar n.º 
05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 04 de janeiro de 
2021.
PORTARIA N.º 964 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, 
Neiva Miura Wagner e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a 
fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, 
bem como no procedimento anexo ao Interno nº 252/20 - 
SMA - Coordenadoria de Gestão de Pessoas, o servidor 
LUIS FERNANDO GONÇALVES BORGES, responda como 
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos II e III 
do artigo 220, e artigo 226, todos da Lei Complementar n.º 
05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição 
do servidor público, o qual será citado nos termos parágrafo 
1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.691 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) BRUNA 
FERNANDES DE SOUZA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 
27 de janeiro de 2021.
JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor de Secretaria

DECRETO Nº 18.759
DE 29 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$ 314.000,00 
(Trezentos e quatorze mil reais), para reforço da dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 562 R$ 314.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3391.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
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 SERVIÇOS GERAIS
Ficha 572 R$ 314.000,00
Programa 10 – Serviços municipais
19.001.15.452.0010.2011.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
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”, 29 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.

DECRETO Nº 18.760
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

Constitui o Comitê Técnico na área da Educação Municipal, 
de caráter consultivo e de assessoramento, sem remunera-
ção.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
Considerando o estado de calamidade pública vigente no 
Município por conta da pandemia do coronovírus;
Considerando a necessidade do Chefe do Poder Executivo 
ouvir a sociedade civil e colher subsídios para as ações a 
serem implementadas na área da Educação no Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica constituído um Comitê Técnico na área da Edu-
cação Municipal, de caráter consultivo e de assessoramento, 
composto por representantes da sociedade civil e por mem-
bros do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. A participação no referido Comitê se dará 
de forma gratuita, sendo considerada como atividade de 
relevante valor social.
Art. 2º Ficam designados para compor o referido Comitê 
Técnico os seguintes membros:
I – Representantes da Sociedade Civil:
a) Prof. Ademar P. Reis Filho – Fatec;
b) Profa. Fatima Santos – Colégio Carlos Chagas;
c) Profa. Graciela C. Volpe – Assessora Pedagógica;
d) Prof. Julio Cesar Torres – Unesp.

II – Representantes do Poder Executivo Municipal:
a) José Martinho Wolf Ravazzi Neto – Secretaria da 
Fazenda;
b) Mauro José Bispo Araújo – Procuradoria-Geral do 
Município;
c) Antônio Pedro Pezzuto Junior – Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento;
d) Francielli R. Carvalho de Faria – Vigilância Epide-
miológica;
e) Liane Casagrande– Vigilância Sanitária.
Art. 3º O Comitê se reunirá com o Prefeito e/ou com a Secre-
tária Municipal de Educação sempre que for convocado para 
tanto, devendo ser registrado em ata o que foi deliberado 
nas reuniões.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 29 de dezembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
66/2020 – PROCESSO SICOM 3344/2020
Objeto: Aquisição de bombas reautoescorvantes para a 
Estação de Elevatória de Esgoto Quinta do Golfe – Matinha, 
com assistência técnica em território nacional.
Sessão pública realizada on line no dia 22.12.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora IMBIL SERVICE EIRELI 
para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 66/2020 – PROCESSO SICOM 3344/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 

São José do Rio Preto, 28.12.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
67/2020 – PROCESSO SICOM 3345/2020
Objeto: Contratação de empresa para realização de manu-
tenção preventiva e corretiva em três pontes rolantes, uma 
monovia clamshell e uma talha elétrica, na Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE).
Sessão pública realizada on line no dia 18.12.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora LUCAS NOVAES FRAN-
CISCO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME para o item. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 67/2020 – PROCESSO SICOM 3345/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 28.12.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
28/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2019 - PROCESSO SeMAE 
nº 34/2019
Contratada: MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E 
ELETRÔNICA EIRELI.
Objeto: Alteração de endereço referente à contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de assis-
tência técnica e manutenção preventiva e corretiva, incluso 
o fornecimento e serviço de substituição de peças/compo-
nentes quando necessário, para câmeras e demais compo-
nentes do sistema de monitoramento por vídeo existente no 
SeMAE.
Data da Assinatura: 29.12.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
82/2020
Objeto: Aquisição de tampões em ferro fundido nodular, Ø 
600 mm para utilização em poços de visita (PV) da rede pú-
blica coletora de esgoto de São José do Rio Preto e distritos.
Contratada: NE COMÉRCIO DE TAMPAS EIRELI 
Ordem de Fornecimento nº 175 recebida em 21.12.2020. 
Valor: R$ 36.975,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Itens: 1 e 2.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
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 388695 – Engescav 
Engenharia e Construções Eireli. Valor: R$ 205.675,48. 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. São José do Rio Preto, 
29 de dezembro de 2020. João Marcelino Ruiz - Gerente 
Adm. e Financeiro / José Roberto Biroli - Diretor de Gestão / 
Nicanor Batista Junior – Superintendente
S. J. Rio Preto 29.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO CONJUN-
TO SEMAS/CMDI Nº 02/2019.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017, torna publico o extrato do Termo aditivo ao Termo 
de Fomento que entre si celebram o município de São José 
do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso – CMDI e a Associação das Damas de Caridade, para 
prorrogação da vigência visando a continuidade das ações, 
bem como a utilização do saldo remanescente no valor de 
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e ainda alteração 
no plano de trabalho parte integrante do ajuste, para ade-
quação das ações visando a continuidade do atendimento 
prestado aos usuários.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do Projeto: Trilhando a Longevidade Ativa para atendimento 
a idosos, objetivando resgatar e valorizar o papel social do 
idoso, seus saberes, experiência e vivências, através da 
oferta de ofi cinas, encontros e atividades que favoreçam 
concretamente sua participação social, o envelhecimento 
saudável e a valorização do idoso, a partir dos conceitos 
básicos do “Envelhecimento Ativo”, no âmbito da Rede de 
Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
Vigência: 01 de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021.
Data da assinatura: 28 de dezembro de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS: 25.455 - Secretá-
ria Municipal da Assistência Social
Antônio Caldeira da Silva - Presidente do Conselho Munici-
pal dos Direitos do Idoso-CMDI  
Ricardo Augusto Diogo Sanches - Presidente da Associação 
das Damas de Caridade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020- 
SEMAS
Processo Administrativo nº 04/2020 - Dispensa de Chama-
mento Público.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017, torna publico o extrato do Termo de Colaboração 
que entre si celebram o município de São José do Rio Preto, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência 
de Deus para prorrogação da vigência do termo e conse-
quentemente ampliação do valor global e ainda ajustes no 
Plano de Trabalho, visando a continuidade do atendimento 
à população em situação de rua, uma vez que a doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente etiológico 
Novo Coronavírus – SARS-CoV2 continua, conforme de-
monstra o boletim da situação epidemiológica do Município 
atualizado diariamente. Assim sendo faz-se necessário que 
está municipalidade continue assegurando acolhimento em 
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condições dignas e de segurança, garantindo as condições 
básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de 
isolamento social e higiene voltados a proteção e prevenção 
da disseminação do COVID – 19.
Objeto da parceria: Assegurar proteção em face da situação 
de calamidade pública e da emergência para a população 
em situação de rua, tendo em vista a pandemia referente ao 
COVID – 19, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial 
- Sistema Único da Assistência Social do Município. 
Valor do aditivo: Até R$ 663.295,00 (seiscentos e sessenta 
e três mil, duzentos e noventa e cinco reais) com recursos 
fi nanceiros de origem federal, oriundos da Portaria MC n° 
369/2020, conforme previsto nos Cronogramas de Desem-
bolso e Planos de Aplicação, constantes do Plano de Traba-
lho aprovado, anexos do processo.
Vigência do aditivo: 1º de janeiro de 2021 a 31 de março de 
2021.
Data da assinatura: 29 de dezembro de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi – Cress nº 25.455 - Secre-
tária Municipal de Assistência Social 
Nélio Joel Angeli Belotti - Presidente da Associação Lar São 
Francisco de Assis na Providência de Deus.  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
10/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como 
do art. 50, inciso I, do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 
de fevereiro de 2017, torna público o extrato do aditivo que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
o Albergue Noturno “Protetor dos Pobres”, para ampliação 
do valor global e prorrogação da vigência para custeio da 
função de auxiliar de limpeza e do pagamento de serviços 
de sanitização e aquisição de materiais/insumos de higieni-
zação e equipamentos de proteção individual – EPI’s, vol-
tados a proteção e prevenção da disseminação do COVID 
– 19, no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2.021, 
prorrogação do atendimento por meio da recepção e oferta 
de alimentação (jantar) para pessoas em situação de rua e 
para que seja garantido o pagamento de todos os encargos 
decorrentes da contratação dos funcionários custeados 
com recursos da parceria, no período de 1º de janeiro a 31 
de agosto de 2.021, e ainda, ajustes no Plano de Trabalho, 
anexo do Termo de Colaboração, considerando o aperfeiço-
amento do serviço e o melhor atendimento aos usuários. 
OBJETO: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
em Casa de Passagem para População Adulta e Famílias 
em situação de rua objetivando oferecer acolhimento insti-
tucional em casa de passagem, com equipe especializada 
para atender e receber usuários a qualquer hora do dia ou 
da noite e realizar estudo de caso para encaminhamentos 
necessários, garantindo a proteção integral e condições 
para acesso a oportunidades e Serviços, no âmbito da Rede 
de Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência 
Social do Município, conforme Plano de Trabalho que inte-
gra o presente ajuste.
VALOR DO ADITIVO: até R$ 251.390,00 (duzentos e 
cinquenta e um mil, trezentos e noventa reais), sendo: R$ 
28.190,00 (vinte e oito mil cento e noventa reais) com recur-
sos fi nanceiros de origem federal – Portaria MC nº 369/2020 
e R$223.200,00 (duzentos e vinte e três mil duzentos reais), 
com recurso municipal, conforme previsto no Cronograma 
de Desembolso e Plano de Aplicação, constantes no Plano 
de Trabalho aprovado, bem como estimativa de impacto 
orçamentário-fi nanceiro e declaração do ordenador de des-
pesas, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de janeiro de 2021 a 31 de 
agosto de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS nº 25.455 - Secre-
tária Municipal de Assistência Social
Marcelo Zola Peres - Presidente do Albergue Noturno “Pro-
tetor dos Pobres”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19657/2020

Fica notifi cado GIULIANO GARCIA DE SOUZA DIAS 
22360228838, Inscrição Municipal / Cadastro: 3637750 
PFJ: 1628725, CPF/CNPJ/RG: 34783786/0001-82, locali-
zado na R. WALDEMAR SANCHES Nº: 961 Compl.: Bairro: 
CIDADE NOVA - PQ. RES. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15085300, motivo da Notifi cação: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 UFIR (x1 R$7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESEN-
TAR COMPROVANTE DESCARTE RESIDUOS (ÓLEO DE 
COZINHA) enviar e-mail  smaurb.fi scalizacao@riopreto.
sp.gov.br. O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeita às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU  
83774413 1 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 361/2020

Fica advertido MARCELO ELIAS DA SILVA 11144172896, 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3663320PFJ: 1638681CPF/
CNPJ/RG: 35255962/0001-76, localizado no Endereço: R. 
TIRADENTES Nº: 3127 Compl.: 3133/3139-HC-1-2-3 Bairro: 
CENTRO – BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15010030, datada em 13/10/2020, IRREGULARIDA-
DES A empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 
18277, deixando de realizar as adequações ambientais ne-
cessárias à prática das suas atividades econômicas, razão 
pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguin-
tes termos a cumprir: MOTIVO Adequar empreendimento 
para que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado 
de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d'agua CA-
PITULAÇÃO Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978 BASE 

DE CÁLCULO 50 UFM VALOR R$ 3.012,00 OBSERVAÇÃO 
PROVIDENCIAR CAIXA DE GORDURA// APRESENTAR 
COMPROVANTE DESCARTE RESIDUOS GERADOS NAS 
ATIVIDADES (ÓLEO DE COZINHA E LIMPEZA DA CAIXA 
DE GORDURA) enviar e-mail: smaurb.fi scalizacao@riopreto.
sp.gov.br; MOTIVO Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a des-
tinação fi nal desses resíduos CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO 2002,59 UFIR 
VALOR R$ 7.589,82 OBSERVAÇÃO PROVIDENCIAR CAI-
XA DE GORDURA// APRESENTAR COMPROVANTE DES-
CARTE RESIDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES (ÓLEO 
DE COZINHA E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA) enviar 
e-mail:  smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br. Do exposto, 
fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 15 dia(s) 
a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará 
sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento, 
Assinada pela Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTU-
NES CARRETERO, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto do AR JU 83773170 8 BR, acusando “não procura-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51512
Fica autuado PEDRO AURELIANO DOS SANTOS FILHO, 
Endereço: R. CLOTILDE BARROS DE CARVALHONº: 28 
Bairro: BELA VISTA 2ª PARTE – CHÁC. Cidade: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15044991 Inscrição Municipal / Ca-
dastro: 554986014 PFJ: 501441 CPF/CNPJ/RG: 888533658-
20 / 5717796-(SSP), infrator acima qualifi cado deixou de 
atender a Notifi cação nº 19349 de 27/08/2020 referente o(a) 
Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área 
urbana do município., infringindo o(a) Artigo 1.º da LM n.º 
7419/99 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE: 
CAPITULAÇÃO ARTIGO 2.º LM N.º 7419/99 BASE DE CÁL-
CULO 2 SALARIO MULTA R$ 2.090,00 (dois mil e noventa 
reais). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencio-
nado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não 
o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o 
autuado intimado a recolher o débito no montante acima 
discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento 
de Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 e 24 da 
Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento 
ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição de 
Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos 
termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Se-
rão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Com-
plementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), den-
tro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notifi cação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impug-
nação; II - de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada 
a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, 
se não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por 
cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que conco-
mitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 
(trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo 
Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) 
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá 
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento 
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/em-
pro_dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa 
ou a quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, o 
mesmo será inscrito em dívida ativa, com posterior execução 
fi scal. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas MARILENE 
ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 83774523 9 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19591/2020

Fica notifi cado PICCOLO COMERCIO DE PRODUTOS 
NÁUTICOS E RODAS EIRELI ME, Inscrição Munici-
pal / Cadastro: 696570 PFJ: 142790, CPF/CNPJ/RG: 
56253057/0001-57, localizado na R. ANTONIO ANDALÓ 
Nº: 52 Compl.: Bairro: SANTA CRUZ - VILA Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15080020, motivos da Noti-
fi cação: Adequar empreendimento para que os resíduos 
sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir o solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978, PRAZO de 15dia(s), Multa de 50 UFM (x1 
R$3.012,00); Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destina-
ção fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, 
inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, 
PRAZO de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.589,82); 
Providenciar execução caixa separadora de sólido, óleo 
e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. As caixas 
deverão ser compatíveis com o volume e características do 
efl uente líquido gerado, Artigos 3.º, 8.º e 15.º da Lei Mu-
nicipal n.º 8247/2000, PRAZO de 30dia(s), Multa de 1001 
UFIR (x1 R$3.793,79); Providenciar recipientes adequados 
para receber e armazenar óleos e lubrifi cantes usados, que 
deverão ser destinados corretamente as indústrias refi na-
doras, Artigo 8.º, §1.º Lei Municipal n.º 8247/2000, PRAZO 
de 0dia(s), Multa de 1001 UFIR (x1 R$3.793,79). OBSER-
VAÇÃO: APRESENTAR CONTRATO OU COMPROVAN-
TES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 
DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS 
ITENS ACIMA ELENCADOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 
7.269,40 enviar via e-mail smaurb.fi scalizacao@riopreto.
sp.gov.br O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeita às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinado pelo Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
83773168 5 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 242/2020

Fica advertida a empresa REGINALDO RODRIGUES DO 
NASCIMENTO 31513047884, Inscrição Municipal / Cadas-
tro: 3598130 PFJ: 1601129 CPF/CNPJ/RG: 33176781/0001-
29, localizado no Endereço: Endereço: R. ANTONIO LOPES 
DOS SANTOS Nº: 653 Compl.: Bairro: TONINHO - VILA 
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15077200, 
datada em 30/07/2020, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 16695, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática 
das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a 
presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: 
MOTIVO: Adequar empreendimento para que os resíduos 
sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir o solo e os cursos d'agua CAPITULAÇÃO: Artigo 1.º 
da Lei Municipal n.º2268/1978 BASE DE CÁLCULO: 50 
UFM VALOR: R$ 3.012,00 OBSERVAÇÃO: NÃO PERTUR-
BAR O SOSSEGO DA CIRCUNVIZINHANÇA COM BARU-
LHOS/ SOM OU QUALQUER TIPO DE PERTURBAÇÃO; 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resí-
duos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, 
art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama 
n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR VALOR: 
R$ 7.589,82 OBSERVAÇÃO: NÃO PERTURBAR O SOS-
SEGO DA CIRCUNVIZINHANÇA COM BARULHOS/ SOM 
OU QUALQUER TIPO DE PERTURBAÇÃO; MOTIVO: É 
expressamente proibido perturbar o sossego com ruídos 
e sons excessivos, evitáveis. CAPITULAÇÃO: Artigo 43, 
inciso II da L.C. n.º 17/1992 BASE DE CÁLCULO: 5 UFM 
VALOR: R$ 301,20 OBSERVAÇÃO: NÃO PERTURBAR O 
SOSSEGO DA CIRCUNVIZINHANÇA COM BARULHOS/ 
SOM OU QUALQUER TIPO DE PERTURBAÇÃO; MOTI-
VO: Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por 
qualquer outro meio, em horários não permitidos em lei. 
CAPITULAÇÃO: Artigos 1.º e 2.º da LC n.º 217/2005, ABNT 
10151 BASE DE CÁLCULO: 10 UFM VALOR: R$ 602,40 
OBSERVAÇÃO: NÃO PERTURBAR O SOSSEGO DA CIR-
CUNVIZINHANÇA COM BARULHOS/ SOM OU QUALQUER 
TIPO DE PERTURBAÇÃO; MOTIVO: Execução de música 
por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem 
autorização da Prefeitura Municipal. CAPITULAÇÃO: Artigo 
1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 BASE DE CÁLCULO: 
10 UFM VALOR: R$ 602,40 OBSERVAÇÃO: NÃO PERTUR-
BAR O SOSSEGO DA CIRCUNVIZINHANÇA COM BARU-
LHOS/ SOM OU QUALQUER TIPO DE PERTURBAÇÃO. 
Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 0 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR JU 83772921 9 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19635/2020

Fica notifi cado SINDICATO DOS CORRETORES DE 
IMOVEIS NO ESTADO DE SÃO PAULO, Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3395240 PFJ: 1436773, CPF/CNPJ/RG: 
45796802/0004-30, localizado na R. NELSON FEREZ BU-
CATER Nº: 145 Compl.: Bairro: SANTA MARIA - JD. Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15080260, motivo da 
Notifi cação: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, 
na área urbana do município, Artigo 1.º da LM n.º 7419/99, 
prazo de 10dia(s), Multa de 2 SALARIO (x1 R$2.090,00). O 
não cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabele-
cido, o notifi cado fi cará sujeita às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missi-
va nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83772928 4 BR, 
acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 33/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
EMANUEL DA SILVA 45434770811, inscrito no cadastro de 
pessoa jurídica sob nº 27.358.503/0001-90, ciente de que 
FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA Nº 22185 EM 13/11/2020, EM VIRTUDE DE INFRA-
ÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se 
dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal 
da Fazenda para que seja emitida a guia de recolhimento 
do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo pagamento 
poderá ser efetivado nas Agências Bancárias conveniadas 
ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  
São José do Rio Preto, 29 de Dezembro de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP



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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ANA CLAUDIA LIBANO CAL GARCIA 21720434867 3295250 
ANDREIA DE ALMEIDA CARVALHO PEREIRA 3756450 
AUTO POSTO FENIX RIO PRETO LTDA 1357370 
BRUNA MARTINS 3738560 
DANIELE CAMPITELLI DA SILVA RAMOS 3722880 
DIANE FERNANDES LIMA 37300131816 3710750 
GABRIEL GONÇALVES MEDEIROS 3749780 
MELISSA BIZUTI CASA DE CARNES LTDA ME 3742390 
NATHALIE SILVA 04133346513 3753440 
SEE WITH CARE MONITORAMENTO DE SISTEMA BENS E PESSOAS 
LTDA 3731380 

VAGNER F DE SOUZA 3731870 
São José do Rio Preto, 29 de dezembro de 2020.   

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

CAMINHO AUTOMÓVEIS 
E CAMINHÕES LTDA 00904/20 

3.865,40 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E 
SESSENTA E CINCO REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS) 
NRM-M-L 000026 

D DANTAS COMÉRCIO 
DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA 

00931/20 
3.865,40 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E 

SESSENTA E CINCO REAIS E 
QUARENTA CENTAVOS) 

NRM-M-L 000024 

H S TELECOM COM. 
SERVIÇO E REPRES. DE 
TELEFONIA MÓVEL LTDA 

00915/20 
3.865,40 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E 

SESSENTA E CINCO REAIS E 
QUARENTA CENTAVOS) 

NRM-M-L 000025 

T A DE PAULA 
COMÉRCIO DE 
PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS ME 

02420/17 
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-A-M 00066 

FRIGORIFICO 
ELDORADO 
RIOPRETENSE EIRELI 

00761/17 
3.183,60 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA 

E TRÊS REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-M 00065 

LUISA APARECIDA 
COSTA SUPERMERCADO 
ME 

02883/17 
3.183,60 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA 

E TRÊS REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-M 00064 

PAULO DO AMARAL RIO 
PRETO ME 00715/17 2.653,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E 

CINQUENTA E TRÊS REAIS) NRM-A-N 000123 

CONDOMINIO EDIFICIO 
IMPERIAL RIO 02635/16 

1.880,25 (UM MIL, OITOCENTOS E 
OITENTA REAIS E VINTE E CINCO 

CENTAVOS) 
NRM-M-C 000030 

CASA DE CARNES 
FAMILIA CARDOSO 
EIRELI 

02616/18 
3.183,60 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA 

E TRÊS REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-M 00062 

DI SOLLER 
RESTAURANTE RIO 
PRETO LTDA ME 

02628/18 
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-A-M 00063 

JULIANA MARTINELI DO 
NASCIMENTO 00791/17 

1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS) 
NRM-S-H 000082 

J.E.X ODONTOLOGIA – 
ME 01856/17 2.761,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E 

SESSENTA E UM REAIS) NRM-S-H 000073 

LABORATÓRIO DE 
PRÓTESE DENTÁRIA 
ART FIX LTDA ME 

00733/17 2.653,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA E TRÊS REAIS) NRM-S-H 000072 

JOSÉ LUIS OLIVIO 00649/17 
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-H 000071 

SIMONI DO AMORIM 00730/17 
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-H 000070 

GISELA FERREIRA 
BUENO FAQUIM 00858/18 2.070,75 (DOIS MIL, SETENTA REAIS E 

SETENTA E CINCO CENTAVOS) NRM-S-H 000081 

CLINICA MÉDICA 
PARTMED SAÚDE LTDA 02722/17 

6.626,40 (SEIS MIL, SEISCENTOS E 
VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-H 000080 

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 00605/17 

9.550,80 (NOVE MIL, QUINHENTOS E 
CINQUENTA REAIS E OITENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-H 000079 

ERIKA MORISHIGUE 00229/17 
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-H 000078 
 

 

KARINA SECCHES 
SANTONI 00238/17 

1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS) 
NRM-S-H 000077 

LUCIANA CINTRA 
MARIANO 00232/17 

3.979,50 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E 
SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-H 000076 

RODRIGO DA ROCHA 
MORIKAWA 00234/17 

3.979,50 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E 
SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-H 000075 

PACHECO E MAZONI 
LTDA ME 00227/17 

1.932,70 (UM MIL, NOVECENTOS E 
TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-H 000074 

HOSPITAL 
PSIQUIATRICO FIGUEIRA 
CAMPOS LTDA 

01210/20 
6.367,20 (SEIS MIL, TREZENTOS E 
SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 

CENTAVOS) 
NRM-S-H 000094 

BOTARO CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO LTDA 
ME 

00638/17 
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-H 000093 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
T A DE PAULA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS ME 02420/17 2019000313699 AIP-A-M 000171 

FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI 00761/17 2019000249833 AIP-A-M 00167 
LUISA APARECIDA COSTA SUPERMERCADO ME 02883/17 2019000300989 AIP-A-M 000173 
PAULO DO AMARAL RIO PRETO ME 00715/17 2019000116518 AIP-A-V 0162 
CONDOMINIO EDIFICIO IMPERIAL RIO 02635/16 2017000127855 AIP-I-E 664 
JULIANA MARTINELI DO NASCIMENTO 00791/17 2019000438685 AIP-S-H 000062 
J.E.X ODONTOLOGIA – ME 01856/17 2020000081265 AIP-S-H 000104 
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ART FIX 
LTDA ME 00733/17 2020000014405 AIP-S-H 000090 

JOSÉ LUIS OLIVIO 00649/17 2020000011453 AIP-S-H 000085 
SIMONI DO AMORIM 00730/17 2020000028282 AIP-S-H 000091 
GISELA FERREIRA BUENO FAQUIM 00858/18 2020000088136 AIP-S-H 000116 
CLINICA MÉDICA PARTMED SAÚDE LTDA 02722/17 2020000079122 AIP-S-H 000111 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00605/17 2020000014695 AIP-S-H 00080 
ERIKA MORISHIGUE 00229/17 2020000011257 AIP-S-H 000075 
KARINA SECCHES SANTONI 00238/17 2020000034699 AIP-S-H 000074 
LUCIANA CINTRA MARIANO 00232/17 2020000016123 AIP-S-H 000076 
RODRIGO DA ROCHA MORIKAWA 00234/17 2020000016108 AIP-S-H 00078 
PACHECO E MAZONI LTDA ME 00227/17 2020000194165 AIP-S-H 000124 

 
São José do Rio Preto, 30 de Dezembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

EMPRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Federação de Karate Paulista, com sede a Rua Delegado Pinto 
de Toledo, 2448, Parque Industrial, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, através de seu presidente o Sr. Roberto Luís Fuscaldo, 
convoca os fi liados para a Assembleia Geral Ordinária:
- Fica convocado todos os fi liados com direito a voto.
- A Assembleia será realizada no dia 23 de Janeiro de 2021, na 
cidade de Monte Alto, no Centro Cívico Cultural Dr. Elias Bahdur, 
sito a Praça XV de Maio, S/Nº (Anfi teatro Municipal), com início em 
primeira convocação ás 9:00 horas e em segunda convocação ás 
09:30 horas com qualquer número de fi liados presentes.
- Prestação de contas do ano de 2020, Eleição da Nova Diretoria, 
Defi nição de Tabela de Custas para o ano de 2021, Defi nições das 
Diretrizes, Elaboração do Calendário para 2021, Alteração do Esta-
tuto, Assuntos Gerais.
Obs.: Em caso de restrição do Governo Estadual ou Municipal em 
relação a realização da Assembleia presencial, a referida As-
sembleia será realizada de forma Virtual no mesmo dia e horário 
marcado.
Contamos com sua presença.
Roberto Luís Fuscaldo
Presidente Federação de Karate Paulista

 

 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIRROS 
JARDIM ACLIMAÇÃO E TARRAF I  -  AMORJAT 

 
 
 

CC  OO  NN  VV  OO  CC  AA  ÇÇ  ÃÃ  OO  
 
 

AASSSSEEMMBBLLÉÉIIAA  GGEERRAALL  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

Pela presente, e na forma dos artigos 13 e 14 do Estatuto Social, ficam 
convocados os senhores moradores associados e membros do Conselho Fiscal da 
Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Aclimação e Tarraf I – AMORJAT, a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 18 de janeiro de 2021, às 20h00, 
que será realizada de forma virtual, mediante o uso da plataforma google meet 
(link: https://meet.google.com/axg-amkz-asn), a fim de deliberar sobre as 
seguintes ordens do dia: 

1ª - apreciação, discussão e votação do relatório, balanço e contas da Diretoria, 
devidamente acompanhados pelo parecer do Conselho Fiscal; 

2ª - eleição do Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, Secretário e membros do 
Conselho Fiscal e suplentes, para o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2022; 

3ª - outros assuntos de interesse da Associação. 

 A Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com o quorum de 
metade dos moradores associados e, em segunda convocação, às 20h30, com 
qualquer número, sendo que cada associado terá direito a um voto na Assembléia, 
só podendo votar aqueles que estiverem no gozo de seus direitos. 

SJRio Preto-SP, 29 de dezembro de 2020. 
 
 
 
                                  

Loris Trabulsi Alexakis 
Presidente 

 

EXTRATO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO N.º 001/2020
Dispõe sobre o Programa de Integridade da EMPRO TECNOLOGIA 
E INFORMAÇÃO e dá outras providências.
  O Conselho de Administração da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, empresa pública do Município de São 
José do Rio Preto/SP, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 16, incisos I; XIII e XIV, do Decreto nº 18.003, de 20 de 
março de 2018 (Estatuto Social) e, 
  CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.303, 
de 30 de junho de 2016, dispôs sobre o novo estatuto jurídico 
das empresas públicas e sociedades de economia mista federais, 
estaduais e municipais, exigindo a adoção de regras de governança 
corporativa e transparência;
  CONSIDERANDO que o artigo 42 do novo esta-
tuto social da EMPRO TECNOCLOGIA E INFORMAÇÃO cria uma 
área de integridade, conformidade e gestão de riscos na empresa; 
  CONSIDERANDO que é dever da empresa pla-
nejar, organizar e estabelecer a sua política de integridade e gestão 
de riscos,
  RESOLVE:
  Artigo 1º. Instituir o Programa de Integridade da 
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, em anexo, o qual disci-
plina os conceitos, diretrizes, pilares e procedimentos da área de 
integridade, conformidade e gestão de riscos da empresa.
  Artigo 2°. Fica autorizada a Diretoria Executiva 
a editar normas internas para a efetiva aplicação do Programa de 
Integridade.
  Artigo 3°. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
São José do Rio Preto (SP), 22 dezembro de 2020. Angelo Bevi-
lacqua Neto – Presidente; Israel Cestari Júnior – Vice-Presidente; 
João Pereira Curado Junior – Membro; Paulo César Castrequini 
Galhardo – Membro e Domingos Correia – Membro. 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. TIAGO SOUZA DE MENDONÇA e FABRICIA BERGA-
MO, sendo ELE fi lho de MOACIR ANTUNES DE MENDONÇA 
JUNIOR e de IVONE DE SOUZA e ELA fi lha de BENEDITO BER-
GAMO e de ANGELA ROSELÍ DA SILVA BERGAMO;
2. JOSÉ ANGELO RISSARDI e MICHELE ZANINI APPO-
LONI, sendo ELE fi lho de JOSÉ LUIZ RISSARDI e de MARIA APA-
RECIDA SUMAN RISSARDI e ELA fi lha de JOSÉ LUIS APPOLONI 
NETO e de SOLANGE APARECIDA ZANINI APPOLONI;
3. PABLO AUGUSTO FERNANDES BATISTA PEREIRA 
e STEFANY DE SOUZA ARAUJO, sendo ELE fi lho de WAGNER 
FERNANDES PEREIRA e de SHEYLA BATISTA PEREIRA e ELA 
fi lha de CARLOS ANTONIO PEREIRA DE CASTRO ARAUJO e de 
ROSANA ALVES DE SOUZA ARAUJO; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/12/2020.


