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Janaína PEREIRA

Ocupação de UTIs chega a 66% e 
região fica perto da Fase Laranja

Divulgação

Empresário tem 
R$ 102 mil em 
cheques furtados

Um empresário de 39 anos registrou o furto de R$ 
102,5 mil em cheques que estavam no interior do seu 
veículo. O caso ocorreu na região dos Dahmas. Pág.A4

Divulgação

LIMITE É 70%

Na sexta-feira (8), o Governo 
alterou as regras de reclassifi-
cação do Plano SP. Com isso, o 
parâmetro para regressar para 
fase laranja deixou de ser 75% 
e passou a ser 70% na taxa de 
ocupação de UTIs, ou seja, se 
a ocupação aumentar em mais 
quatro pontos percentuais, a re-
gião de Rio Preto pode retroceder 
de fase. Um novo avanço só seria 
possível na reavaliação do dia 5 
de fevereiro.                   Pág.A5

Funfarme 
ultrapassa 3 mil 
atendimentos 

da Covid
A Funfarme, complexo que 

abrange o Hospital de Base 
(HB) e o Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM), ultra-
passou a marca de três mil 
pacientes atendidos com Co-
vid-19 durante a pandemia. 
No boletim divulgado nesta 
segunda-feira (11), o comple-
xo contabiliza 3.023 pacientes 
de 146 municípios atendidos, 
com 2.148 altas (71% dos 
casos) e 680 óbitos. Pág.A5

EM QUEDA Lojas de material escolar afirmam que procura caiu 70% este ano devido à incer-
teza de pais e escolas sobre a volta às aulas presenciais.                                             Pág.A2

Estado diz que 
vacinação terá 
mais de 77 mil 
profissioinais

Pág. A5

Nova lei multa 
comércio que 
enviar comida 

delivery sem lacre
Foi sancionado pelo Execu-

tivo de Rio Preto a lei 13.705 
que determina a obrigatorie-
dade de lacre inviolável nas 
embalagens de produtos ali-
mentícios entregues em domi-
cílios para consumo imediato.
Para o comerciante que não 
cumprir a lei, poderá ser multa-
do no valor de 2 UFM, ou seja, 
R$ 120,48, na primeira vez. Em 
caso de reincidência, o valor da 
multa dobra.             Pág.A3

Shopping Azul 
reabre para 
atendimento 
após reforma
O Shopping Azul retornou 

às atividades nesta segunda-
-feira (11), depois de 16 dias 
fechado para reforma feita 
para adequação para o AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros), necessária após 
a interligação com o novo 
terminal urbano.        Pág.A2

ROUBADA Polícia Ambiental encontra caminhonete abandonada durante pa-
trulhamento de rotina; veículo tinha queixa de roubo.                        Pág.A4

Policial tem revólver 
furtado dentro de clube

Pág. A0

Pág. A3

Comissão de 
Justiça deve barrar 

projeto ilegal,
 diz presidente

Lojas de veículos protestam contra ICMS hoje
Depois do tratoraço dos produtores rurais, lojas de veículos usados fazem uma carreata hoje pela 
manhã em Rio Preto em protesto às mudanças no ICMS, anunciadas pelo governador Doria. Pág.A3

Veja nos Editais de 
hoje novas regras 
de prevenção a 
Covid em Rio Preto

Caderno B 

BAZAR
A Cooperlagos 
criou um bazar 

para vender ma-
teriais reutilizáveis 
que chegam à co-
operativa mas ain-
da têm condições 

de uso. Pág.A2
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PREJUÍZO

Incerteza sobre aulas derruba em 70% 
procura por material escolar, dizem lojistas

O mês de janeiro sempre foi 
uma época em que as papela-
rias e livrarias estariam fervendo 
com as vendas por conta das 
voltas às aulas, mas devido a 
pandemia e à incerteza quanto 
ao retorno presencial das aulas 
neste ano o movimento caiu.

A proprietária da Cartona-
gem Três Marias Papelaria na 
área central, Gláucia Maria de 
Lorenzo diz que as vendas estão 
lentas em relação ao ano pas-
sado. “Esperamos que melhore 
apesar de não sabermos se vão 
voltar as aulas presenciais, mas 
acredito que  as vendas esse 
ano serão 70% menor se com-
parada ao ano passado nessa 
época”, afirma.

A dona da loja diz que os 
pais ainda estão com pouco de 
receio então estão apostando 
em descontos, promoções e até 
sorteios para atrair os clientes. 
“Acima de R$100 em compras 
o cliente preenche o cupom 
e concorre a uma mochila de 
carrinho”, conta.

Patricia Ieda Goes Vieira, 
de 43 anos, já recebeu a lista 

de material escolar da filha, 
Julia de 4 anos. Segundo ela, 
a escola informou que o retorno 
das aulas presenciais será dia 
25 de janeiro.

“Minha filha estava com 
aula online e agora falaram que 
vão voltar, estamos contando 
com isso”, diz. Ela estava na 
loja comprando alguns itens e 
outros diz que vai reaproveitar 
do ano anterior. “Sobrou muita 
coisa do ano passado que tá 
novo como estojo, pastas então 
vou reutilizar,” afirma.

Sandra Leandro, de 52 
anos, vendedora da Papelaria 
DeCal no centro de Rio Preto, 
diz que colocaram só o básico 
na loja como cadernos, lápis, 
borracha. “Não podemos deixar 
de vender outros itens, por isso 
nem fizemos reposição de esto-
que e trocamos os produtos das 
prateleiras,” lamenta.

Para o gerente Luiz Claúdio 
da Silva, infelizmente as ven-
das não serão como no ano 
passado. “A queda das vendas 
será em torno 30 a 40% esse 
ano, podendo chegar até 50%. 
Tem produto que praticamente 
a gente não vai vender. Mochila, 
por exemplo”, explica.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Outras lojas também apos-
tam nessa época para melhorar 
as vendas, mas mesmo já tendo 
colocado produtos nas pratelei-
ras como cadernos, agendas, 
canetas, pastas, afirmam que 
está fraco o movimento para 
venda de material escolar.

É o caso da Loja Mix Presen-
tes. Agerente Renata Gabriele 
de 23 anos diz que os produtos 
que colocou na porta da loja 
são na verdade estoque antigo. 
“Acompanhamos a época pra 
vender, mas por conta da pan-
demia e sem saber se voltará 
as aulas não tem como prever”, 
declara.

Na Loja China Fair, os fun-
cionários já preparam os corre-
dores da frente da loja só com 
material escolar.

Além da incerteza se as 
aulas presenciais vão voltar ou 
não outro fator é o aumento de 
preços. A Associação Brasileira 
de Fabricantes e Importadores 
de Materiais Escolares está pre-
vendo reajustes entre 8 e 10% 
em razão do custo do papel e do 
plástico. No caso de produtos 
com matéria-prima importada, 
os preços podem subir até 18%, 
puxados pela alta do dólar.

Comerciantes dizem que procura por material caiu 70% este ano, devido à incerteza 
com a volta às aulas

Janaína PEREIRA

DESDE ONTEM RENDA EXTRA

Shopping Azul reabre 
para atendimento

O Shopping Azul retornou 
às atividades nesta segunda-
-feira (11), depois de 16 dias 
fechado para reforma feita 
para adequação para o AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros), necessária após 
a interligação com o novo 

terminal urbano.
Por dia, em torno de 1,5 

mil pessoas passam pelo 
local, que tem 167 boxes, 
sendo nove deles para a co-
mercialização de alimentos. 
De acordo com a EMURB, 
que acompanhou as obras, 
tudo foi concluído dentro do 
cronograma.

Andressa ZAFALON 

Arquivo DHOJE

DEVOÇÃO

Região entra na rota do 
Caminho da Fé de Aparecida

A devoção faz peregrinos 
percorrerem o Caminho da Fé 
para chegar até o Santuário 
de Nossa Senhora Aparecida 
na Aparecida do Norte,  um 
trajeto de peregrinação que foi 
inspirado no famoso Caminho 
de Santiago de Compostela na 
Espanha.

Vivaldo Aparecido Ribeiro 
é policial militar de 56 anos, 
solteiro, natural da cidade de 
Taubaté São Paulo e devoto de 
Nossa Senhora Aparecida, na 
sexta-feira (8) ele esteve em 
Aparecida e levou seu cajado 
para ser abençoado.

De volta a Rio Preto, no 
domingo (10) ele iniciou sua 
caminhada até o Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, sendo o  primeiro 

peregrino a usar o “Ramal de 
São José” que agora faz parte 
do percurso.

O peregrino saiu da Basílica 
Menor de Nossa Senhora Apa-
recida na Boa Vista e vai pas-
sar por cidades como Cedral, 
Potirendaba, Ibirá, Urupês, Vila 
Nova Cardoso, Novo Horizonte e 
Borborema.  Vivaldo percorrerá 
700 quilômetros para chegar 
até Aparecida.  As trilhas são 
feitas a pé, de bicicleta ou até 
mesmo de cavalo.

Outro peregrino é Matheus 
Cassio Greggio, de 37 anos, 
que é natural de Urupês, e 
ciclista há 15 anos. Ele conta 
que já realizou o percurso por 
três vezes. “Eu fiz meu primeiro 
caminho da fé em 2006 depois 
2007 e 2016, já percorri por 
três vezes e sempre vou de 
bike”, conta.

Janaína PEREIRA

Cooperlagos tem bazar 
com reutilizáveis

A Cooperlagos – Cooperativa 
de Coleta Seletiva de Rio Preto - 
criou o CooperBazar. Segundo a 
coordenadora Tereza Marta Pa-
glioto, a idéia surgiu devido aos 
itens que chegam junto com os 
matérias recicláveis na Coope-
rativa e que na verdade não são 
recicláveis e sim reutilizáveis.

Ainda de acordo com Tereza, 
agora com a criação do bazar, 
eles podem receber  itens es-
pecíficos que as pessoas estão 
se desapegando. “Este é um 
período que as pessoas tem 
por hábito praticar o desapego, 
então podem destinar o que ia 
pro lixo por exemplo, para nosso 
bazar,” diz.

E são muitos itens que são 
separados, limpos e organizados 
no bazar segundo Tereza, tem 
desde utensílios domésticos 
como panelas, fruteiras, lei-
teiras, xícaras, bules, ferro de 
passar roupa, liquidificadores, 
filtro de água, até acessórios 
como bolsas, porta retratos, dis-

cos de vinil, relógios de parede, 
despertadores, rádios de pilha, 
máquinas de calcular, quadros, 
entre outros itens.

São preços populares, sim-
bólicos, com peças de a partir 
de R$ 5 reais. “Os itens as 
pessoas vem adquirir, muitos já 
sabem que um ou outro deve 
precisar de uma manutenção, 
como não fazemos, apenas na 
triagem fazemos a limpeza dos 
itens,” conclui.

Toda renda oriunda do bazar 
compõe a retirada financeira 
mensal de cada cooperado, 
que hoje são 63 catadores na 
cooperativa. Tereza pede que as 
pessoas colaborem, quem esti-
ver praticando desapego e tenha 
itens em bom estado que possa 
ser reutilizado podem destinar 
diretamente ao bazar.

O CooperBazar funciona de 
segunda a sexta-feira das 8h 
às 17h e fica na sede da coo-
perativa na Rua Alfredo Teodoro 
de Oliveira n° 1841 no Jardim 
Marajó próximo ao Shopping 
Cidade Norte.

Janaína PEREIRA
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Reutilizáveis que são oferecidos no bazar

LEITE, OVO... Associação pede doação 
de alimentos básicos

A AMICC – Associação dos 
Amigos da Criança com Câncer 
e Cardiopatia - está precisando 
de doações de alguns itens 
básicos para instituição como 
ovos, leite integral, milho, er-
vilha, molho de tomate e alho.

Segundo Mariane Luzia Ge-
rais, responsável pelo aten-
dimento e recebimento de 
doações da AMICC, as doações 
podem ser entregues na sede 
da instituição ou também vão 
ser retiradas no local.  “Basta 
nos ligar que vamos até local 
buscar, toda doação é bem 

vinda”, afirma.
Além de estar necessitando 

dessas doações, a instituição 
também precisa e recebe re-
gularmente doações de rou-
pas, sapatos, acessórios que 
são destinados ao Brechó da 
AMICC.  Toda renda arrecada 
com a venda do brechó, é des-
tinada aos custos da instituição.

A AMICC está localizada 
na Rua Dr. Lino Braile n°355 
Jardim Francisco Fernandes, 
atrás do Rio Preto Shopping. 
O telefone para contato e mais 
informações sobre doações 
é o (17) 2137-0777 ou pelo 
whatsapp (17) 99134-3863.

Janaína PEREIRA

Divulgação
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EM RIO PRETO

Barrar ilegalidade  
Os vereadores poderão protocolar projetos, indicações, reque-

rimentos, moções e de outras reivindicações a partir de amanhã. 
Por causa do recesso Legislativo de fim de ano, o atendimento 
no setor de protocolo foi suspenso. Ao ser indagado se iria pedir 
para que os vereadores evitem apresentar projetos ilegais, o 
presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes (Patriota, foto), 
disse que é difícil de impedir porque a decisão compete a cada 
vereador. O presidente, no entanto, diz que barrar a ilegalidade 
dos projetos vai depender da atuação criteriosa da Comissão de 
Justiça. “Compete à Comissão fazer uma filtragem (mais rigoro-
sa)”, pondera. Pedro Roberto lembrou que a primeira sessão do 
ano acontece no dia 26 de janeiro, porém, será destinada para 
eleger exclusivamente os presidentes e os membros de todas as 
comissões. O ideal, de acordo com ele, é que os representantes 
das comissões sejam escolhidos de acordo com a vocação e 
capacidade técnica de cada vereador.

Olho em 2022
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, informou 
que o partido vai lançar 
candidatos por Rio Preto 
e também pela região nas 
próximas eleições. Rama-
lho disse que o partido está 
bem estruturado e também 
têm boas lideranças para 
concorrer aos cargos de 
deputado federal e estadu-
al em 2022. Nas últimas 
eleições, segundo ele, o 
Patriota elegeu nove prefei-
tos, 13 vice-prefeitos e 102 
vereadores no Estado de 
São Paulo. “Temos muitas 
lideranças e o partido será 
muito bem representado em 
2022”, ressaltou o patriota.

Contestar
Aqui na república das bananas o que mais tem é ideias 

tresloucadas sobre assuntos que deveriam estar esquecidos no 
fundo do baú. Agora, há uma avalanche de fake news na internet 
contestando o voto eletrônico. O autor principal contra o sistema 
é o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Bolsonaro diz que 
vai contestar o processo em 2022. Se perder, é claro! Defender 
a volta das cédulas é um retrocesso. Mas tem uma explicação: o 
eleitor que opte pelo voto em branco, assina cheque em branco 
para apuradores votarem no lugar dele. Na apuração, fica fácil 
para pôr o X para esse ou aquele candidato. Isso aconteceu 
muito quando as cédulas eram utilizadas, principalmente nas 
eleições para prefeito ou vereador. Então, não há motivo para 
pôr em dúvida o sistema seguro, sem contar a rapidez para fazer 
a apuração. O governo deveria se preocupar com problemas 
crônicos que afetam a população, por exemplo, saneamento, 
meio ambiente, saúde e educação…

Conta-gotas
Quando a política interfe-

re na Ciência, quem perde a 
população. De duas, uma: 
ou os dados científicos da 
Coronavac estão sendo di-
vulgados pelo Instituto Bu-
tantan a conta-gotas ou é a 
Avisa que está dificultando a 
aprovação técnica da vacina 
para desqualificar o produto 
defendido pelo governa-
dor João Doria (PSDB). O 
Butantan entrou na última 
sexta-feira com pedido de 
uso emergencial da vacina, 
porém, a Anvisa sempre 
pede mais dados. Até pa-
rece briga de gato e rato. 
Hoje, João Doria promete 
apresentar mais dados.

Senador
Ulisses Ramalho adian-

tou que o Patriota estuda 
a possibilidade de lançar 
candidato para disputar as 
eleições para o Senado. O 
nome seria escolhido entre 
as lideranças filiadas ao 
partido em Rio Preto. Em re-
lação aos nomes que seriam 
lançados para o Congresso 
Nacional, Ramalho não quis 
declinar. No estado, diz ele, 
serão lançados 100 candi-
datos para a Câmara Federal 
e 140 para a Assembleia. 
Nas próximas eleições não 
haverá coligação na pro-
porcional entre os partidos, 
como aconteceu nas últimas 
eleições para vereador.

Exaustos
Profissionais da área da 

saúde, exaustos pelo intenso 
atendimento de casos de 
covid-19 nos hospitais, im-
ploram que o governo federal 
deveria fazer campanha para 
incentivar a população a se 
vacinar quando começar a 
imunização. Os cientistas 
defendem ainda a partici-
pação de celebridades da 
televisão e de astro de fute-
bol para aderir à campanha. 
Enquanto isso, campanha 
negacionista à vacinação 
continua intensa na rede 
social. O grupo, que replica 
fake news, está ligado ao 
governo central. Os incautos 
acreditam!

Muito cedo
Ao ser indagado se vai 

disputar uma cadeira na 
Assembleia em 2022, o ve-
reador Renato Pupo (MDB), 
como um bom tucano, ficou 
em cima do muro. “Muito 
cedo para pensar nisso”, 
se esquivou. Como foi ree-
leito vereador nas eleições 
promovidas em novembro, 
Pupo não quer antecipar a 
sua intenção de concorrer 
novamente para não com-
prometer o seu futuro polí-
tico. Agora, o tempo passa 
rápido e o processo eleitoral 
de 2022 está logo ali, por-
tanto, não tem como ficar se 
esquivando. Enquanto isso, 
os adversários avançam…

Procon
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) nomeou ontem o ad-
vogado Jean Dornelas para 
ocupar o cargo de diretor 
do Procon. Com essa no-
meação, o prefeito encerra 
o ciclo das nomeações para 
compor o primeiro escalão 
do novo governo, que co-
meçou no dia 1° de janeiro. 
Dornelas foi vereador na úl-
tima legislatura, porém, não 
obteve votos suficientes para 
se reeleger nas últimas elei-
ções pelo MDB. O ex-verea-
dor é o segundo suplente de 
vereador. O primeiro suplente 
é Diego Mahfouz Faria Lima, 
Professor Nota 10, também 
do MDB.

Lojistas de carros 
fazem protesto hoje 
contra alta no ICMS

Agora é a vez do mercado 
de carros usados protestar 
contra as mudanças no ICMS, 
feitas pelo governador João 
Doria, que segundo o setor 
podem aumentar o preço dos 
veículos em até 207%. Nesta 
terça-feira (12) empresários e 
lojistas de veículos de Rio Preto 
fazem uma manifestação.

O protesto está marcado 
para ter início às 9h30, com 
a concentração na Praça da 
Emurb, na Avenida Philadelpho 
Gouveia Neto, e trajeto da car-
reata é previsto para passar na 
Avenida Bady Bassit e Alberto 
Andaló, onde o grupo pretende 
parar em frente à Prefeitura.

De acordo com o advoga-
do da Alva (Associação dos 
Lojistas de Veículos Automo-
tores), Éder Vasconcelos Leite, 
o decreto é o mesmo pelo 
qual houve manifestação dos 
produtores rurais na semana 
passada, no entanto, na oca-
sião o governador João Doria 
suspendeu apenas as mudan-
ças no ICMS para alimentos 

e medicamentos genéricos, 
mantendo assim, o aumento 
de 207% nos veículos usados.

“O setor está sendo muito 
prejudicado com este aumento 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Como antecipado pelo DHoje, 
Dornelas assume o Procon

Conforme adiantado pelo 
DHoje na edição de domingo, 
o Prefeito Edinho Araújo no-
meou na tarde de hoje (11) 
o ex-vereador Jean Dornelas 
para comandar o Procon de 
Rio Preto.

Jean foi vereador de 2017 
a 2020, ano em que foi can-
didato novamente, desta vez 
pelo MDB, mesmo partido 
de Edinho, mas não se ree-
legeu. É o primeiro advogado 
a ocupar o mesmo cargo 

duas vezes. “É uma honra 
suceder o Arnaldo e continu-
ar mantendo um bom nível 
de atendimento do Procon, 
mesmo com as dificuldades 
econômicas e estruturais que 
o órgão tem”, enfatiza o novo 
diretor.

Durante a campanha de 
Edinho, e também do próprio 
Jean, muito se falou em tor-
nar o Procon uma autarquia 
e, segundo Jean, a promessa 
está de pé. “Vamos implantar 
políticas a curto, médio e 
longo prazo, para que essas 

Andressa ZAFALON 

Arquivo DHOJE

CARREATA ÀS 9H30

absurdo. Já fizemos um ofício 
comunicando as autoridades do 
Município sobre o protesto que 
será pacífico”, explica Éder Vas-
concelos Leite, jurídico da ALVA.

Movimento está sendo convocado pelas redes sociais e carreta sai da praça da Emurb

A movimentação está sendo 
feita pelas redes sociais, onde 
os organizadores convidam toda 
a população para se manifestar 
contra este aumento.

Divulgação
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Nova lei vai multar comerciante que 
enviar comida delibvery sem lacre

Foi sancionado pelo Execu-
tivo de Rio Preto a lei 13.705 
que determina a obrigatorieda-
de de lacre inviolável nas em-
balagens de produtos alimen-
tícios entregues em domicílios 
para consumo imediato.

Para o comerciante que 
não cumprir a lei, poderá ser 
multado no valor de 2 UFM, ou 
seja, R$ 120,48, na primeira 

vez. Em caso de reincidência, 
o valor da multa será o dobro, 
podendo haver a lacração do 
estabelecimento por 30 dias.

O projeto de lei é de autoria 
do ex-vereador Jean Dornelas, 
que tem um motivo bem inusi-
tado para ter feito ele. “Um fato 
curioso que aconteceu no con-
domínio que eu resido, onde 
um morador viu nas imagens 
da câmera que o entregador 
havia aberto a marmita dele e 

tirado parte da mistura”, explica 
Dornelas.

De acordo com os termos 
da lei, entende-se por lacre in-
violável qualquer dispositivo que 
se torne inutilizável depois de 
aberto ou removido. Para Jean, 
o autor da lei, “não há nenhuma 
dificuldade de implantar esse 
sistema, até porque a maior 
parte dos restaurantes já tem 
e o objetivo é justamente dar 
segurança aos consumidores”.

Andressa ZAFALON 

ONTEM

O encontro aconteceu nes-
ta segunda-feira (11) durante 
visita do deputado federal Davi 
Soares (Democrata) na região, 
na cidade de Nhandeara.

O Prefeito Márcio Miguel 
(PP), juntamente com o seu 
vice Valmir Salvioni (PP) con-
versou com o deputado e ex-
plicou a necessidade de Monte 
Aprazível ter mais uma ambu-
lância do Samu. “Aproveitamos 
este encontro para pedir uma 
nova ambulância que irá nos 
ajudar muito, já que as nossas 
viaturas já tem um tempo de 
uso e frequentemente preci-
sam passar por manutenção, 
gerando custos e também não 
dando total segurança para os 
pacientes”, explicou Marcio 
Miguel.

Além da ambulância, foi 
protocolado também um pedi-
do de verba para o Município, 
no valor R$350 mil. O vereador 
Luiz Nassibo (PSB) também 
esteve presente na reunião.

Prefeito pede 
intermediação 
de deputado 

para mais uma 
ambulância

Andressa ZAFALON 

REGIÃO

SANCIONADA 
Lei faz homenagem a líder comunitária 
e cria semana do movimento sociais

O projeto de lei é do ex-ve-
reador Marco Rillo (PSOL), que 
criou a Semana dos Movimentos 
Sociais Dalete Ferreira com o 
objetivo de focar todos os movi-
mentos em uma só data. “A gen-
te pretende fazer essa Semana 
com vários movimentos, os sem 
teto, sem terra e vários outros. 
Além disso, é uma Semana para 
homenagear Dalete Ferreira”, 
explica o ex-vereador.

Dalete foi uma líder na luta 
pelo direito de moradia e pro-
cesso de desfavelamento da 
união das favelas de São José 
do Rio Preto nos anos de 1997 
a 2000, resultando em moradias 
para as famílias no bairro Parque 
da Cidadania, onde também era 
presidenta da Associação de Mo-
radores e desenvolveu um traba-
lho de mudança na comunidade 

com a parceria realizada entre 
Prefeitura e o Banco Habitar Bird.

Em 2015 Dalete foi homena-
geada com a premiação “10 Mu-
lheres pela Paz”, alusivo ao “100 
Mulheres pela Paz”, promovido 
anualmente pela ONU (Organi-
zações das Nações Unidas). O 
objetivo do prêmio é reconhecer 
o trabalho de pessoas que se 
empenham em desenvolver 
ações em defesa da cidadania 
e dos direitos humanos, valori-
zando as mulheres que lutam 
pela paz.

Dalete faleceu no dia 2 de 
outubro de 2020 e, segundo 
Marco Rillo, ela foi uma heroína. 
“Ela se formou em assistente 
social e foi uma heroína. Lutou 
muito, até que conseguiram 
fazer os loteamentos, as casas 
definitivas, por isso a Dalete 
vai ficar nos anais da história”, 
finaliza Rillo.

Andressa ZAFALON 

políticas de defesa do consu-
midor se consolidem e não 
fiquem mais à mercê de von-
tades políticas”, diz Dornelas.

Ainda de acordo com o 
novo diretor, o plano de gover-
no do Prefeito será cumprido 
e será criado um fundo muni-
cipal para estruturar o Procon. 
“A ideia é que o órgão tenha 
perenidade e um caminho 
próprio, com o menor possí-
vel de ingerência política nas 
diretrizes, porque os governos 
passam, mas as cidades con-
tinuam”, finaliza Jean.
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DENTRO DO CARRO

Empresário tem cheques no 
valor de R$ 102 mil furtados

Um empresário de 39 anos 
registrou o furto de R$ 102,5 
mil em cheques que estava 
no interior do seu veículo. O 
caso ocorreu no sábado (9), 
às 21h, na avenida Silvio Dela 
Roveri, próximo a região de 
condomínio dos Dahmas.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o em-
presário estacionou o veículo, 
modelo Renegade, na avenida 
e ao retornar encontrou o au-
tomóvel com um dos vidros 
estourados em seguida notou 
que foram subtraídas duas 
folhas de cheques.

Na folha de cheque, do 

banco Caixa Econômica Fede-
ral, a quantia era no valor de 
R$ 80 mil, já na outra folha de 
cheque, do banco Bradesco, o 
valor era de R$ 22,5 mil. A ví-
tima também observou o furto 
de R$ 1.750 em espécie e a 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH).

O empresário compareceu 
na Central de Flagrantes no 
domingo (10) para registrar a 
ocorrência. A Polícia Civil acio-
nou o Instituto de Criminalísti-
ca (IC) para investigar o caso.

Sue PETEK 
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

Caso foi registrado
na central de 
Flagrantes

ARMA

AMEAÇA
Auxiliar denuncia 

ex-namorado

A auxiliar de serviços ge-
rais de 18 anos denunciou o 
ex-namorado por ameaça-la 
de morte. O caso ocorreu no 
domingo (10), às 22h40. Se-
gundo boletim de ocorrência 
a vítima alegou que teve um 
relacionamento, por aproxima-
damente quatro anos, mas que 
há um ano terminou o namoro 
com o eletricista de 29 anos.

Na noite de domingo ela 
chegou a sua residência junta-
mente com o atual namorado 
e foi surpreendida por seu ex-
-namorado, que lhe ameaçou 
de morte por estar namorando 
outra pessoa.

Diante disso, a adolescen-
te e o namorado deixaram o 
local para evitar confusão. Ao 
retornar minutos depois, o ex-

-namorado ainda permanecia no 
local, mas estava armado com 
uma faca.

Com receio a vítima ligou 
para a polícia para comunicar 
os fatos e foi orientada a com-
parecer na Central de Flagrantes 
para registrar um boletim de 
ocorrência. Na delegacia, foi 
orientada sobre o prazo de seis 
meses para representar contra 
o ex-namorado na delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM).

Sue PETEK

HELARIA SAMPAIO, natural de 
Colorado/PR faleceu aos 82 anos de 
idade. Era solteira e deixa os fi lhos 
Sandra Elizabetti. Foi sepultado no 
dia 09/01/2021, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela 
do Prever para cemitério São João 
Batista.

NELSON LUIZ CASTILHO FLO-
RIANO, natural de São José do Rio 
Preto/SP faleceu aos 61 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Marcia 
Christina Palharini Floriano e deixa os 
fi lhos Anna Beatriz e Juliani Christina. 
Foi sepultado no dia 09/01/2021, às 
10:00, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério 
da Ressurreição.

JOSEFA GOMES CALADO, na-
tural de Maceió/AL faleceu aos 
84 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Natércio Ferreira Calado e deixa os 
fi lhos Maria José, Aparecida José, 
Isilda José, Maria Aparecida, José 
Ferreira, Paulo Ferreira, Clodoaldo e 
Maria Madalena. Foi sepultado no dia 
09/01/2021, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório de São Carlos para 
o cemitério municipal de São Carlos.

MARINALVA ALMEIDA DE FRAN-
ÇA, natural de Campo do Brito/SE 
faleceu aos 78 anos de idade. Era 
casado com o Sr. Manoel de França 
e deixa os fi lhos Leonel, Lourival, 
Valdirene, Fernando, Osvaldo e Ivan. 
Foi sepultado no dia 10/01/2021, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

WALDEMAR PIMENTEL, natural 
de Muritinga do Sul/SP faleceu aos 
77 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Onilda Garuti Pimentel e deixa 
os fi lhos Eliana Aparecida e Ronaldo. 
Foi sepultado no dia 10/01/2021, às 
13:00, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério 
da Ressurreição.

MILTON ROBERTO BARUSSO, 
natural de Monte Aprazível/SP fa-
leceu aos 61 anos de idade. Era 
divorciado da  Sra. Roseni Aparecida 
Valeriani e deixa os fi lhos Anderson 
Mauricio Barusso. Foi sepultado no 
dia 10/01/2021, às 14:00, saindo 

  FALECIMENTOS
seu féretro do velório da Capela do 
Prever para o cemitério São João 
Batista.

MARCOS ANTONIO ASSIS SAL-
VADOR, natural de Presidente Pru-
dente/SP faleceu aos 71 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no 
dia 10/01/2021, às 10:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela do 
Prever para o crematório do Jardim 
da Paz.

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, 
natural de Filadélfi a/TO faleceu aos 
71 anos de idade. Era divorciado 
da Sra. Francisca de Souza e deixa 
os fi lhos Silvino (falecido), Adelma, 
Maria Divina e Luzimar. Foi sepultado 
no dia 10/01/2021, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para 
cemitério São João Batista.

ELAINE PUCHE, natural de Nova 
Odessa/SP faleceu aos 75 anos 
de idade deixa as filhos Wagner 
e Janderry. Foi sepultado no dia 
11/01/2021, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério São João Batista.

IDELEIDE DOS SANTOS DE 
CARVALHO, natural de Santa Izabel 
do Marinheiro/SP faleceu aos 57 
anos de idade. Era casada com 
Vanderlei Paiva de Melo deixa os 
fi lhos Alex Franscisco, Celso Rodri-
go e Delcides. Foi sepultada no dia 
11/01/2021, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para cemitério municipal de Cedral.

CARLOS CANDIDO DA CUNHA, 
natural de São José do Rio Preto/
SP faleceu aos 67 anos de idade. 
Era solteiro. Foi sepultado no dia 
11/01/2021, às 15:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério da Ressurreição.

NOEMIA SANTANA FERNANDES, 
natural de Cardoso/SP faleceu aos 
67 anos de idade. Era casado com 
o Sr. Sebastião Fernandes Filho e 
deixa os fi lhos Airton, José Roberto, 
Silvana (falecido), Sirlei e Sandra. 
Foi sepultado no dia 11/01/2021, às 
15:00, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério 
São João Batista.

Motorista para carro, dorme no meio 
da rodovia e provoca acidente na SP 310 

Um homem de 34 anos in-
geriu bebida alcoólica e parou 
o automóvel, modelo Fiesta, 
no quilômetro 31 da rodovia 
Washington Luís e acabou pro-
vocando um acidente. A colisão 
ocorreu às 23h20, no domingo 
(10).

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, o 
homem estava desacordado no 
interior do veículo que estava 
parado no meio da rodovia, se-
gundo o condutor do Prisma que 
colidiu na traseira.

Ele disse aos policiais que 
trafegava pela rodovia e avistou o 
automóvel Fiesta parado sobre a 
via. Falou que não havia qualquer 
sinalização e estava com as luzes 
apagadas, e não houve tempo 
hábil para desviar ou frear.  

Sue PETEKArquivo DHOJE

À NOITE

Uma cuidadora de idosos de 
30 anos, passageira do Prisma, 
ficou ferida e foi encaminhada 
para o Hospital de Base (HB) 
pela ambulância da conces-
sionária Triângulo que passava 
pelo local.

Ao desembarcar do automó-
vel, o desempregado notou que 
o condutor do veículo estava 
desacordado. Posteriormente, 
o motorista retomou a consciên-
cia, se identificou e se negou a 
receber atendimento médico, in-
clusive assinou termo de recusa.

Assim que soube que a Polí-
cia Militar Rodoviária havia sido 
acionada, o motorista do Fiesta 
abandonou o veículo e fugiu do 
local.

O motorista do Prisma fez 
o teste do bafômetro, que deu 
positivo para ingestão de bebida 
alcoólica em 0,23mg/L de ar Acidente ocorreu no trecho urbano da Washington Luis, 

em Rio Preto

Festa de família em 
bar acaba em briga 

e garrafadas

A confusão começou após 
um homem ingerir bebida al-
coólica e bater em sua filha. 
A família se reunia em um bar 
na rua Rio Grande do Sul, no 
último domingo (10), por volta 
das 19h30.

Segundo informações da víti-
ma, uma repositora de 19 anos 
estava em um bar se reunindo 
com familiares. Após um paren-
te distante de 27 anos ingerir 
bebida alcoólica, ter se  exaltado 
com sua filha, passando a bater 
na criança. Neste momento a 
repositora se aproximou para 
defender a criança, quando o 
entregador teria lhe agredido 
com um chute.

Diante da situação, o na-
morado da repositora passou 

Sue PETEK

PANCADARIA

a agredir o pai da criança. Os 
três envolvidos ficaram com fe-
rimentos, o entregador teve um 
corte na cabeça, o namorado da 
repositora ficou com um corte na 
perna; ambos provocados por 
garrafadas.

A mulher ficou com lesão na 
perna, após ser atingida por um 
chute desferido por seu parente. 
As vítimas foram socorridas na 
Unidade de Ponto Atendimento 
(UPA) Tangará, onde permane-
ceram em observação.

O local ficou prejudicado pela 
perícia, pois quando a viatura 
chegou ao local, o proprietário 
do estabelecimento já havia 
recolhido as mesas e lavado as 
dependências do bar. A Polícia 
solicitou exame para o Instituto 
Médico Legal (IML) para todos 
os envolvidos.

Ambiental encontra caminhonete 
abandonada durante patrulha

A Polícia Ambiental encontrou 
um veículo abandonado em área 
rural, na tarde de sábado (9). A 
caminhonete era proveniente de 
roubo e estava abandonada nas 
proximidades da Avenida Amélia 
Cury Gabriel 4701, no Jardim 
Soraya.

Durante policiamento, a equi-
pe localizou um veículo tipo cami-

Sue PETEK
Divulgação

ROUBADA

nhonete GM S-10, de cor branca, 
sem placas de identificação, em 
meio à vegetação com aspecto 
de abandono.

Como o veículo estava sem 
placa, à polícia efetuou pesquisa 
por meio de número do chassi. 
Após consulta foi verificado que 
se tratava de veículo produto de 
roubo.

A polícia entrou em contato via 
telefone com o proprietário, que 
compareceu ao local dos fatos. 
Posteriormente o proprietário do 
veículo se dirigiu até a delegacia, 
onde fez a liberação do veículo 
mediante medidas adotadas 
junto a Polícia Civil conforme 
preenchimento de notificação de 
ocorrência (NOC).

Um policial civil aposen-
tado de 72 anos teve a sua 
arma de fogo furtada no 
Clube de Campo do Monte 
Líbano, às 7h45, no último 
domingo (10).

A vítima declarou, no 
boletim de ocorrência, que 
deixou a motocicleta no 
estacionamento do clube e 
se ausentou, por aproxima-
damente 40 minutos, para 
fazer aula de natação. No 
interior do baú do veículo 
deixou a sua arma parti-
cular, um revólver marca 
Taurus, calibre 38, cano 
curto, com capacidade para 
cinco tiros, cor preta. Ao 
retornar encontrou o baú da 
moto aberto e observou que 
a arma havia sido furtada.

A vítima informou que o 
local onde a arma foi sub-
traída, estacionamento de 
motos, não possui câme-
ras de vigilância, portanto 
encontra-se prejudicada a 
perícia.

Clube -  A direção do 
Clube Monte Líbano infor-
mou que o homem tem que 
provar que a arma foi furta-
da enquanto a motocicleta 
estava no estacionamento 
do clube.

Policial aposentado 
diz que teve 

revólver furtado 
dentro de clube

Sue PETEK

Divulgação

alveolar.
Os policiais informaram que o 

local estava prejudicado para pe-
rícia técnica e os veículos foram 
removidos, a fim de evitar outros 
acidentes. Devido os danos, o 
Prisma não apresentou condi-
ções de trafegar, sendo removido 
pelo guincho da concessionária 
Triângulo.

Já o veículo abandonado pelo 
condutor foi apreendido pela 
polícia. Foi solicitado exames 
ao Instituto de Criminalística 
(IC) para os veículos e no Ins-
tituto Médico Legal (IML) para 
as vítimas.

A Assessoria do HB informou 
que a mulher está internada na 
enfermaria do hospital. Ela está 
consciente, orientada e sob 
acompanhamento da equipe 
médica, mas até esta segunda-
-feira (11) sem previsão de alta.

Arquivo DHOJE

Caminhonete es-
tava abandonada; 
checagem confir-
mou que veículo 
havia sido roubado
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária deste Conselho, que 
será realizada no dia 14/01/2021, quinta-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 
https://us02web.zoom.us/j/87083837829?pwd=OFNDb1FMTmRiSHk3MW4vS1lsTlV0dz09, em primeira 
convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para instalação da 
referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de 
apreciarem a seguinte pauta: 

 

 
ORDEM DO DIA 

 

I. Apreciação e votação do Plano de Trabalho (anexo) para celebração de Convênio com a FUNFARME, 
para prestação de serviços complementares ao SUS nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal 
de Saúde, por período de 12 (doze) meses -  Aldenis A. Borim; 

II. Apreciação e votação da antecipação da vigência do Convênio nº 02/2017-SMS, celebrado com a 
FUNFARME, com efeitos a partir da data de início do novo Convênio -  Aldenis A. Borim; 

III. Apreciação e votação da Ficha de Programação Orçamentária – FPO (anexa) , para prorrogação por 
90 (noventa) dias da vigência do Convênio nº 08/2020-SMS, celebrado com a SANTA CASA, para 
contratação de 48 (quarenta e oito) leitos de UTI destinados ao enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus – COVID-19 -  Aldenis A. Borim. 

 

 

 

 
 

São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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de Saúde, por período de 12 (doze) meses -  Aldenis A. Borim; 

II. Apreciação e votação da antecipação da vigência do Convênio nº 02/2017-SMS, celebrado com a 
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Coronavírus – COVID-19 -  Aldenis A. Borim. 
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CONVOCAÇÃO 
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MOMENTOS INTIMOS QUE UNE 
MAIS O CASAL DO QUE O SEXO
Obviamente, o sexo é um dos maiores prazeres da vida, mas 

como manter , um relacionamento, tornando a pessoa envolvida 
não apenas um bom amigo ou um “meio-irmão”,

 E esse segredo e muito mais que sexo, sim  intimidade. !
Intimidade refere-se à relação clara entre os corpos, que se 

conhece cada marca de nascença, cada cabelo e cada mancha. 
Intimidade significa adquirir o corpo do outro por meio da alma, o 
que não significa fazer do outro o seu próprio corpo ... mas como 
chegar lá?

Sigam esses passos você notara que sua parceira sentira mais 
desejo por você , e que seu parceiro se sentira mais conectado dai 
o para ato sexual ser maravilhoso e com aquela energia renovada 
é um pulo 

1. Deitar na cama à noite
 “O amor não se manifesta pelo desejo de fazer amor – esse 

desejo se aplica a uma série inumerável de mulheres – mas pelo 
desejo do sono  compartilhado – este desejo diz respeito a uma 
só mulher”. Milan Kundera

“ Por exemplo, no início de um relacionamento amoroso, é 
impensável que muitos casais não possam fazer sexo com an-
tecedência e dormir juntos (e juntos). Porém, raramente sabem 
que apenas dormir em uma cama é desfrutar a experiência de um 
tipo de amor, que só pode viver com quem você ama, e ninguém 
mais vive

Então que tal escolher noites românticas e aproveitar para 
dormirem agarradinhos , depois de um vinho ,afagar os cabelos 
um do outro e apenas dormir .

2. Vá para um lugar desconhecido 
Para ambas as partes descobrir o mundo juntos é uma das 

formas mais profundas de intimidade. Chegando em lugares des-
conhecidos, usando uma língua desconhecida, diferentes culturas 
tornam os casais superconectados, pois aprendem juntos e se 
surpreendem juntos. É como se as crianças se surpreendessem 
com cada nova palavra que encontram. Viajar traz uma sensação 
única de intimidade, pois só vocês dois podem compartilhar tudo o 
que vivenciaram durante a viagem, afinal, não tem mais ninguém 
lá! Sempre vai 

3 Cante debaixo do chuveiro no banheiro 
Seja na banheira de hidromassagem de um hotel de luxo ou em 

um chuveiro de sua casa, a intimidade do banho é muito maior do 
que a do sexo. O contato físico com outras pessoas sem relação 
sexual é uma experiência totalmente íntima. O ato de lavar as cos-
tas um do outro, esfregar sabão e lavar o cabelo. Pode ser super 
fraternal, muito, muito íntimo e conecta um casal demais você 
pode investir eu um sabonete intimo para banho com partículas 
de coração , na @santaajudaeroticboutique 

4-Fazer e deixar Fazer
Fazendo cócegas em lugares  “ocultos” sem preconceitos e 

tabus , que tal uma pena , ou um gel beijável para explorar esse 
momento .Você tem medo de uma barriga protuberante, mas seu 
amor ama e beija sua parte do corpo menos favorita - na verdade, 
seu amor ama todo o seu corpo, mas principalmente porque ele 
está interessado nessas áreas “tabu”. Você insiste em esconder se 
, ou você não está se sentindo bem? Com o passar do tempo, você 
verá que as partes do seu corpo que você odeia se tornam suas 
partes favoritas. O amor tem essas coisas, pode reverter qualquer 
coisa complexa e a intimidade pode promover um autoconheci-
mento maravilhoso, que geralmente começa um com o outro.

5-Cuidar um do outro
O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar 

é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto abrange mais do 
que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupa-
ção, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo 
com o outro”. 

Enfim , a arte de cuidar do outro é o paradigma contemporâneo 
do ser humano cuidando do próprio humano.

(eusemfronteiras.com)
O primeiro passo é amar um ao outro é querer o bem do outro 

. O segundo passo é aceitar um ao outro  com seus defeitos , é 
fácil viver com a qualidades do outro precisamos exercitar o amor 
nos defeitos por muito tempo e fazê-los felizes. O terceiro passo é 
sempre aprender com outras pessoas que são diferentes de mim 
e, portanto, devem ser respeitadas

Invertir no amor , requer grandeza de alma e de coração .Paixão 
é fogo que com tempo se apaga a brasa é amor e este precisa ser 
assoprado para se manter .

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga 
em formação e palestrante em vendas. Gestora comer-
cial, sensual coach, empresária do mercado erótico, 
criadora do projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), 
Projeto de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empode-
ramento e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADEPLANO SÃO PAULO

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na região de 
São José do Rio Preto segue 
aumentando. Segundo a atu-
alização do Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
Estatísticos) nesta segunda-fei-
ra (11) o índice está em 66%, 
um aumento de 16% em um 
período de 30 dias. Na enfer-
maria, a ocupação é de 50,6%.

Na sexta-feira (8), o Go-
verno alterou as regras de 
reclassificação do Plano SP. 
Com isso, o parâmetro para 
regressar para fase laranja 
deixou de ser 75% e passou a 
ser 70% na taxa de ocupação 
de UTIs, ou seja, se a ocupa-
ção aumentar em mais quatro 
pontos percentuais, a região 
pode retroceder de fase. Um 
novo avanço só seria possível 
na reavaliação do dia 5 de 
fevereiro.

Em Rio Preto, a taxa de 
ocupação está em 66,9%, 
com 108 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 

Ocupação de UTIs vai 
a 66%, Fase Laranja 

começa com 70%

aguda grave (SRAG), sendo 
que 64 foram confirmados com 
Covid-19. Se apenas o índice 
do município fosse levado em 
conta na reclassificação, se-
riam necessárias mais seis in-
ternações para que estourasse 
o limite de 70% de ocupação.

Na a última live, a gerente 
da vigilância epidemiológica de 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

UTIs da região tem 66% de ocupação, segundo Plano São Paulo se atingir 70% Rio Preto 
cai para Fase Laranja

Divulgação

Rio Preto, Andrea Negri, afirmou 
que a Saúde não descarta abrir 
novos leitos. “Já ampliamos os 
atendimentos aos casos leve, 
reestruturando os atendimentos 
as unidades básicas respirató-
rias. Estamos avaliando sim, se 
for necessário, para que tenha 
esse aumento de leitos, confor-
me a necessidade”, comentou.

A Santa Casa, principal hos-
pital no atendimento de rio-pre-
tenses com Covid-19, divulgou 
nesta segunda-feira (11) que 
está com 42 pacientes com 
SRAG e coronavírus internados 
na UTI (84% de ocupação). Já 
no Hospital de Base são 97 
pacientes na UTI (66,8% de 
ocupação).

COVID-19
HB E HCM ultrapassam 3 mil atendimentos

A Funfarme, complexo que 
abrange o Hospital de Base 
(HB) e o Hospital da Crian-
ça e Maternidade (HCM), 
ultrapassou a marca de três 
mil pacientes atendidos com 
Covid-19 durante a pandemia. 
No boletim divulgado nesta se-
gunda-feira (11), o complexo 
contabiliza 3.023 pacientes 
de 146 municípios atendidos, 
com 2.148 altas (71% dos 
casos) e 680 óbitos.

Na atualização mais re-
cente, feita até às 23h59 
de domingo (10), o Hospital 
de Base estava com 206 
pacientes internados, sendo 

109 na enfermaria (55,8% 
de ocupação) e 97 na UTI 
(66,8% de ocupação). São 
195 leitos de enfermaria e 
145 de UTI disponíveis no local 
para atendimento de casos de 
Covid-19. Já no HCM são três 
pacientes internados, todos na 
enfermaria.

A diretora administrativa do 
HB, Amália Tieco, manifestou 
preocupação com o aumento 
de casos de Covid-19 neste 
início do ano. “Não é possível 
falar que é por causa somen-
te das festas de fim de ano, 
mas a nossa emergência tem 
registrado um aumento muito 
grande de internações. Na úl-
tima quarta-feira (06/01) nós 

registramos o nosso maior 
número de atendimentos em 
único dia. Nem no período em 
que estávamos no pico tivemos 
tantos casos. Os profissionais 
estão desgastados, mas o 
prazer de atender tem sido a 
motivação deles. A 2ª onda já 
começou e nós precisamos ter 
coragem”, afirmou.

Ela também falou sobre as 
projeções para 2021. “Mesmo 
com a perspectiva de vaci-
nação, nós nos preparamos 
para um cenário sem vacina. 
Em 2020 chegamos a ter 
problemas com falta de medi-
camentos, por isso fizemos um 
estoque suficiente para durar 
por dois meses”, comentou.

Covid Free - O Hospital de 
Base foi reconhecido recente-
mente com o selo “Covid Free 
Excelente” por boas práticas 
preventivas no enfrentamento 
do novo coronavírus. Apenas 
quatro hospitais no Brasil pos-
suem esse selo.

“Tivemos que fazer algu-
mas adequações, tanto no 
atendimento de pacientes de 
Covid-19, quanto os de ou-
tras doenças. Ficamos felizes 
com o reconhecimento. Nós 
já atendemos mais de três mil 
pacientes e temos uma das 
menores mortalidades entre os 
hospitais do Estado”, afirmou a 
diretora administrativa do HB, 
Amália Tieco.

Vinicius LIMA

FIM DE SEMANA VACINAÇÃO

Rio Preto tem mais 
400 casos confirmados

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
segunda-feira (11) o balanço 
de casos confirmados de Co-
vid-19 no município durante 
o fim de semana. Foram con-
tabilizados 400 novos casos 
entre sexta-feira (8) e domin-
go (10), sendo que 340 foram 
diagnosticados através do 
exame PCR (infecção recen-
te) e 60 por teste sorológico 
(infecção antiga) No total são 
36.998 casos, sendo 3.205 
em profissionais da saúde.

Também foram registradas 
mais nove mortes pela doen-
ça, sendo seis na sexta-feira 
(8) e três no domingo (10), 
totalizando 958 óbitos desde 
o início da pandemia. A taxa 
de letalidade é de 2,5%. Con-
siderando apenas os registros 
de 2021, são 2.235 casos 
confirmados e 36 óbitos con-
tabilizados neste ano.

Ainda no fim de sema-
na, o município registrou 
243 pacientes recuperados, 
totalizando 33.581 cura-

dos, o equivalente a 90,7% 
dos casos. Já foram atendi-
dos 148.520 pacientes com 
sintomas gripais e realizado 
129.291 testes. Os exames 
coletados no inquérito soro-
lógico serão computados nos 
boletins diários apenas após 
a conclusão do estudo. O 
coeficiente de incidência é de 
8.031 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente, Rio Preto con-
ta 320 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 108 
na UTI e 212 na enfermaria. 
Dentre os casos já confirma-
dos com coronavírus são 166 
internações, sendo 64 em UTI 
e 102 em enfermaria.

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI no município é de 
66,9%. Já na região, a ocupa-
ção está em 64,7%. Vale res-
saltar que na sexta-feira (8), 
o Governo alterou as regras 
para reclassificação do Plano 
SP, sendo que o parâmetro de 
taxa de ocupação para regres-
sar para fase laranja deixou de 
ser 75% e passou a ser 70%.

Vinicius LIMA

Divulgação

Estado terá 77 mil profissionais envolvidos
O Governador João Doria 

apresentou nesta segunda-feira 
(11) o plano de logística de vaci-
nação do SUS para a campanha 
estadual contra a Covid-19, que 
deve começar no próximo dia 
25. No total, serão mobilizados 
77 mil profissionais, sendo 52 
mil da Saúde e 25 mil policiais 
que atuarão desde as etapas 
de armazenamento, envio de 
doses e insumos às regiões e 
municípios, até a aplicação das 
vacinas nos postos.

As doses têm como ponto 
de partida o Instituto Butan-
tan e serão acondicionadas 
inicialmente no Centro de Dis-
tribuição e Logística (CDL) do 
Estado de São Paulo. A partir 
dele, grades semanais serão 

distribuídas para a rede, com 
entregas diretamente a 200 
municípios mais populosos e 
retiradas em 25 Centros de 
Distribuição regionais para as 
demais cidades. As Prefeituras, 
por sua vez, deverão garantir 
abastecimento nos postos de 
vacinação.

O plano logístico prevê 
saídas semanais de grades 
com 2 milhões de doses, com 
caminhões refrigerados e equi-
pados para monitoramento de 
temperatura, rastreabilidade 
por radiofrequência, equipe de 
apoio, além de uma auditoria 
independente sobre todo vo-
lume de carga movimentada.  
Em média, 70 rotas deverão 
ser percorridas semanalmente.
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Roberto
 Toledo

SER CHATO FAZ MAL PRA SAÚDE. PRINCIPALMENTE PRA SAÚDE MENTAL DE 
QUEM TEM  QUE ATURAR O MALA!. Sorria, beba muita água e seja feliz!CARLINHA KAISER e o 

marido Daniel Randig, estão 
transferindo residência para 
Dubai neste começo de ano, 
passaram as festas de fi m de 
ano curtindo com os filhos, 
sogra, a empresária Sueli 
Noronha Kaiser, cunhados, 
cunhadas e sobrinhos nas 
maravilhosas praias de Jerico-
aquara – Ceará.

VÍNÍCIUS MARIN casou-se 
com a jovem Jac Bueno com 
caprichada cerimônia em uma 
bobita chácara, nos arredores 
de Rio Preto, seguindo todos 
os cuidados da saúde.

OS NAMORADOS Demi Dal-
ben e Caroline Mussi Passolon-
go pegaram o buquê da noiva 
Jac Bueno, no casamento de 
uma das melhores amigas. 
Agora, só falta marcar o casório 
Caroline.  

LUIZ FERNANDO Frascino, 
cirurgião plástico, Amanda 
Nogueira Cury, Damiana Oger 
e Célia Dalva Spinelli foram as 
aniversariantes de ontem.

O ANO DE 2020 para o fotó-
grafo Leandro Augusto, não foi 
só de coisas ruins, muito pelo 
contrário, ele, teve a oportu-
nidade de conhecer sua cara 
metade a jovem Larissa de 
Santis. O casalzinho começou 
o Ano Novo mais apaixonados 
e juntinhos.  Como o amor é 
lindo!   

VIVA! VIVA! Rio Preto conti-
nua na fase amarela na tabela 
de cores boas e ruins determi-
nadas pelo PLANO SÃO PAU-
LO, atualizado na sexta-feira 
passada. Menos traumático. 

O JOVEM empresário Ed-
marzinho Bubolin Rocha, o 
médico Paulo Togni, Isa Cury 
Mazzotta e Cristina de Freitas 
Del Campos Braojos foram 
os aniversariantes da última 
sexta-feira.

O ANO DE 2021 chega com 
uma novidade irreverente, pen-
sada especialmente para quem 
é confi ante e busca aproveitar 
os momentos divertidos. O 
Boticário lança o Egeo Dolce 
Colors é uma releitura da fra-
grância icônica Egeo Dolce, 
nesta versão traz notas da 
Flor Pink Peônia e Mousse de 
Framboesa.

MEUS SENTIMENTOS para 
o casal Dedé Messici e Nilza, 
pelo falecimento do querido 
fi lho, o jovem empresário Bruno 
Messici, na última terça-feira.  

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Janeiro Branco 1
Além de mensagens e dicas sobre saúde mental, a cooperativa irá 
disponibilizar também em suas redes sociais, como Facebook e 
Instagram, vídeos gravados com psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta 
com informações e dicas. Tudo para mostrar a importância de cuidar 
da saúde mental e sua relação com a saúde física. Além disso, a 
população também terá acesso a diversos textos que serão publicados 
no Blog da Unimed Rio Preto (www.unimedriopreto.com.br/blog) com 
informações sobre o que é a saúde mental.

DiáriodoBob
Ao meu primogênito. Marcus Vinicius Saletti de Toledo, ou 

simplesmente Vavá, (e é assim que ele gosta de ser chamado), 
faz aniversário neste dia 12. Ao cumprimentá-lo me lembro de 
uma frase emblemática e afirmativa do meu saudoso amigo Faiez 
Nametallah Tarraf, “homem rico é o que tem filhos bons”.  O 
melhor de nos dois, mais o irmão Leandro, Valéria a mãe, Cás-
sia a esposa e os filhos Beatriz e Gabriel, é que somos amigos 
fieis e muito felizes com a família que temos. Com seu sorriso 
aberto e cativante, Vavá deve receber nesta terça-feira muito 
carinho e felicitações pelo jeito de ser e de viver. Festa só depois 
da vacina. Momo vai ficar em casa. É sabido que no Brasil o 
ano só começa depois do Carnaval. Já que não vai ter Carnaval 
neste ano, será que 2021 está fadado a nem começar? Data 
da abertura. Para a edilidade riopretense, o ano começa em 
26 de janeiro, quando será instalada a gestão de Dom Pedro 
Roberto I. Casos de COVID estão explodindo pela cidade após 
as festas de final de ano. Famílias inteiras se reuniram e quem 
estava doente contaminou o familiar são. Há um relato de que 
um rapaz que foi passear no litoral entre o Natal e o Ano novo 
com amigos infectou sozinho cerca de vinte parentes no Réveillon. 
O GENERAL Pazuello diz que vai ficar com todas as vacinas do 
Butatan. Mesmo assim, Bolsonaro dá de ombros e insiste nas 
vacinas de Oxford que virão da Índia. Não custa lembrar que 
Índia e China são países vizinhos e juntos produzem 90% dos 
insumos industriais de saúde no mundo. Azedume. Um dos 
abacaxis para serem descascados pelo prefeito Edinho Araújo 
são os professores concursados que não puderam tomar posse 
por causa da pandemia. Lembrando que com a casca do abacaxi 
dá para fazer um doce maravilhoso, além de um belo chá. Adia-
mento. O Enem já havia sido adiado em maio por uma decisão 
do presidente Bolsonaro. Agora, a DPU ressalta o novo pico de 
casos de covid-19 e, por conta disso, no final de semana que 
passou a Defensoria Pública pediu a pediu à 12ª vara Cível da 
Subseção Judiciária de São Paulo agendadas para os dias 17 e 
24 de janeiro. Ai que saudade de um abraço! O Abraço cura 
ódio. O Abraço cura os ressentimento. O abraço cura os maus 
entendidos. Cura no cansaço. E cura na tristeza. Quando abraça-
mos baixamos defesas e permitimos que o outro se aproxime do 
nosso coração. Os braços se abrem e os corações se aconchegam 
de uma forma única. Quando abraçamos somos mais do que 
dois; somos família, somos acessíveis, somos sonhos possíveis. 
Portanto, o abraço deveria, sim, ser receitado por médico pois 
rejuvenesce a alma e o corpo. Então a todos que me lêem aquele 
abraço. Ponto e basta!

Janeiro Branco
A  c a m p a n h a  J a n e i r o 
Branco tem por objetivo 
chamar a atenção de toda 
sociedade para as questões 
relacionadas à Saúde Mental 
e Emocional. Em Rio Preto, 
várias entidades e empresas 
p r omovem  a t i v i d ade s 
durante o mês. Uma delas 
é a Unimed Rio Preto que, 
além de atenção interna 
junto aos colaboradores, 
também direciona ações 
para a sociedade. Por conta 
da pandemia, este ano todas 
serão on-line e por meio das 
redes sociais e outras mídias. 

henriforne@gmail.com

O empresário Gilberto Passolongo e Julieta (Juju) Mussi com os fi lhos Christian 
e Caroline na maravilhosa noite da virada do ano em sua bonita residência no 
Condomínio Dahma 1. Julieta arrasou na decoração e no jantar de Réveillon.  

Foto Luizinho Bueno 

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

O jornalista 
Daniel 

Rondano, 
durante 

viagem à Ilha 
de Caras, em 

Angra dos 
Reis, onde 
passou a 

virada do ano, 
acompanhado 

dos amigos  
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DECISÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 21939/20 E 21940/2020
Diante da defesa apresentada em face da penalidade de 
MULTA aplicada e recebida por esta Secretaria Municipal de 
Saúde. Considerando que as penalidades aplicadas foram 
devido ao atraso na entrega, visto que essa entrega não foi 
regularizada até o momento. Considerando os princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade da 
moralidade administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA 
a decisão anteriormente prolatada, por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos e nego provimento ao recurso. A manu-
tenção das penas aplicadas não impede o agravamento das 
penalidades. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
SECRETARIA MUN. TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA
NOTIFICAÇÃO
Notifi cado: SMS Serviços de Limpeza e Obra Eireli – CNPJ 
nº 20.876.387/0001-18
Assunto: Pregão Eletrônico 140/2019 – Proc. 11.360/2019 – 
Contrato PRE/0207/19
DESPACHO: Fica notifi cado o representante legal da empre-
sa para, no prazo de vinte e quatro (24) horas, regularizar a 
execução do objeto contratual realizando os devidos paga-
mentos do salário de seus funcionários; Tendo em vista os 
fatos relatados, concedo 5 (cinco) dias úteis para a empresa, 
em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais, tendo em vista os fortes indícios 
de descumprimento da obrigação assumida, que poderão 
acarretar a aplicação das penalidades previstas em Lei e no 
Contrato, dentre elas a de multa e a de suspensão do direito 
de licitar e contratar com esta Administração pelo prazo de 
até 5 anos. Amaury Hernandes – Sec. Mun. de Trânsito, 
Transportes e Segurança
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
CONTRATO PRE/0146/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos EPIs do contrato em epígrafe, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 9ª, 9.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administrati-
vas. 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
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 01/2021
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Objeto:  contratação de prestação de serviços de limpeza 
predial em ambiente hospitalares e administrativos no com-
bate ao COVID-19  pelo período de 180 dias, com fulcro art. 
Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
ERRATA
Publicação do dia 09.01.2021 ref. CC 08/2020 – WAYBE 
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
Onde se lê: CONTRATO Nº COC/0029/20
Leia-se: CONTRATO Nº COC/0001/21
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 471/2020
CONTRATO nº PRE/0005/21
CONTRATADA: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER-
VIÇOS LTDA 
OBJETO: Prestação de serviços de terceirização de aten-
dimento presencial ao público – SMF – José Martinho Wolf 
Ravazzi Neto – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$2.017.016,40
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2020
ATA Nº 0027/21
CONTRATADA: TJ MAQUINAS COMERCIO MANUTEN-
ÇÃO PAISAGISMO E TRANSPORTES LTDA EPP 
OBJETO: Fornecimento de ferramentas EPIS e outros - Va-
lores Unitários – Item 15 - R$12,99; Item 16 - R$12,99; Item 
19 - R$8,99; Item 37 - R$96,90; Item 45 - R$365,90; Item 46 
- R$1,600; Item 47 - R$894,90– SMSG – Ulisses R. Almeida- 
Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 443/2020
ATA Nº 0028/21
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de copa e cozinha- Va-
lores Unitários – Item 04 - R$34,00; Item 06 - R$4,40; Item 
07 - R$50,00; Item 08 - R$14,00; Item 10 - R$36,00; Item 13 
- R$52,50; Item 16 - R$48,00; - Item 17 - R$14,00– SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro- Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 474/2020
ATA Nº 0029/21
CONTRATADA: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS 
PARA INFORMATICA LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de toner- Valores Unitários – Item 
01 - R$12,00; Item 02 - R$12,00; Item 11 - R$12,00; Item 20 
- R$12,00– SMS- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 472/2020
ATA Nº 0030/21
CONTRATADA: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de fi ltros automotivos - Valores 
Unitários – Item 01 - R$81,72; Item 02 - R$59,18; Item 
05 - R$21,79; Item 06- R$15,88;- Item 07 - R$46,37; Item 
08 - R$9,99; Item 9 - R$27,99; Item 11- R$9,01; Item 12 
- R$26,16; Item 16 - R$19,21; Item 17 - R$31,56; Item 
19- R$44,69; Item 20 - R$22,31; Item 22 - R$7,00; Item 
23 - R$20,85; Item 24- R$12,19; Item 25 - R$26,81; Item 
28 - R$13,97; Item 32 - R$33,51; Item 37- R$29,99; Item 
40 - R$23,90; Item 42 - R$9,14; Item 43 - R$8,74; Item 
44- R$7,99; Item 45 - R$9,79; Item 46 - R$8,99; Item 
49 - R$17,99; Item 50- R$25,00; Item 52 - R$9,17; Item 
53 - R$9,79; Item 55 - R$14,65; Item 56- R$42,16;– Item 
57 - R$9,76; Item 58 - R$14,00; Item 59 - R$30,71; Item 
61- R$15,24 Item 62 - R$16,99; Item 63 - R$16,99; Item 
64 - R$9,18; - SMA – Adilson Vedroni- Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 07/2020
CONTRATO Nº COC/0005/21
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTI-
CIPAÇÕES LTDA
OBJETO: Execução de reforma/ampliação/readequação do 
Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto – Semplan – Israel 
Cestari Júnior - Valor Total R$5.253.801,48.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 539/2020 – Processo 
14.089/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de copos descar-
táveis e guardanapos de papel destinados aos Departamen-
tos e Secretarias que compõe Administração Direta Munici-
pal. Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública 
realizada on line com início dia 30/12/2020, sendo adjudica-
do os itens ás empresas declaradas vencedoras: LICIT RIB 
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  EPP item 1 
e MARCO ANTONIO SILVA NETO item 2. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Lucia Helena Antonio - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Adilson Vedroni– Secretário 
Municipal de Administração.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
REABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de São José do Rio Preto/SP, em atendimento 
ao que foi determinado pelo TCE/SP, comunica a reaber-
tura do processo licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2020 (Proc. nº 1194/2020), cujo Objeto é: IMPLANTA-
ÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE SERVICOS RELA-
TIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, 
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELATOS NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divididos em 03 (três) Lotes, 
cujo critério de julgamento será o de menor valor global por 
lote – Sec. Mun. Do Meio Ambiente e Urbanismo. Valor total 
estimado: R$ 81.941.955,48 (Lote 1 R$ 48.954.195,48 – Lote 
2 R$ 17.044.560,00 – Lote 3 R$ 15.943.200,00) – Prazo de 

Execução: 12 meses - Local de Entrega dos envelopes e da 
sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do 
Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e Contratos. 
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 18/FEVEREIRO/2021 às 08:30 hs. Outras 
informações no site:   http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action   
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
492/2020 – PROCESSO Nº 13.863/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas descar-
táveis infantil e adulto para atender ações judiciais. Secre-
taria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 13/01/2021 
às 13:30hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida 
Faria – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
475/2020 – PROCESSO Nº 13.795/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 13/01/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 011/2020
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI 
TERMINAL DE EMBARQUE DE ÔNIBUS NA RUA MANOEL 
MORENO ESQUINA COM A RUA AGNELO DE OLIVEIRA 
E RUA IVETE SARDINHA BERTON (PROX. UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA NORTE) – SEC. MUN. DE 
OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado 
pela Secretaria Municipal de Obras (fl s.2262/2263), o qual 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão, fi cam desclassifi cadas as propos-
tas apresentadas pelas empresas KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (não atendeu ao item 
6.2.3 do edital) e INCORPLAN ENGENHARIA LTDA (apre-
sentou em sua planilha sintética preços diferentes para um 
mesmo tipo de serviço). Prosseguindo, a Comissão Muni-
cipal de Licitações prolata a classifi cação das propostas: 1º 
Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA R$ 3.993.082,55 - 2º Colocado: J.A. TINELI 
MARQUES & CIA LTDA EPP R$ 4.200.160,52 - 3º Coloca-
do: ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 
4.329.638,53 - O inteiro teor dessa decisão se acha encar-
tada nos autos do processo à disposição dos interessados. 
Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA 
E.M. CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal de Licitações 
acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Muni-
cipal de Educação, que é utilizado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante desta decisão, e prolata o 
seguinte julgamento: 1º Colocado: RAC CONSTRUÇÕES 
RIO PRETO LTDA ME R$ 299.772,88 - 2º Colocado: KM & 
M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME 
R$ 315.174,46 - 3º Colocado: MLS GERENCIAMENTO DE 
OBRAS LTDA EPP R$ 339.807,83 - 4º Colocado: ELIPSE 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP R$ 347.528,53 
. O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos 
do processo à disposição dos interessados. Publique-se para 
ciência.
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° 002/2021, PROCESSO 128/2021, objetivando o re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos para aten-
der ações judiciais – DAF. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/01/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
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Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 433/2020, PROCESSO 13.612/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de tinta guache em 
atendimento às Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 26/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 562/2020, PROCESSO 14.204/2020, objetivando 
o registro de preços para contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de tela/porta arame galvanizado 
mosqueteiro em atendimento às Unidades Escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 27/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 001/2021, PROCESSO 127/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de toner para impressora 
HP em atendimento a Gerência de Educação Digital. Secre-
taria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 27/01/2021, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 502/2020 – Processo 
13.906/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de leite longa vida 
UHT para atender os benefi ciários dos programas da rede 
publica municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 15/12/2020, 
sendo adjudicado o item á empresa declarada vencedora: 
COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA item 1. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Lucia 
Helena Antonio - 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 432/2020 – Processo 
13.611/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de 
higiene e limpeza para assistência do Depto. Administrati-
vo – DADM. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 09/11/2020, sendo adjudica-
do os itens ás empresas declaradas vencedoras: CARLOS 
EDUARDO PONTES VIALLE (itens 7, 10, 11, 12), DZ7 
TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI (itens 1, 8), FLASH 
COMÉRCIO  DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI (itens 
13, 14), LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
LTDA – EPP (itens 3, 5, 6) e NUTRICIONALE COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA. (item 2). Os itens 4, 9, 15 e 16 foram 
fracassados. Não houve manifestação de intenção de recur-
so. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras” – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim – Se-
cretário Municipal de Saúde.

LEI Nº 13.708
DE 8 DE JANEIRO DE 2021.

Altera o artigo 1º, da Lei Municipal nº 13.531 de 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Altera-se o artigo 1º da Lei Municipal nº 13.531, de 15 
julho de 2020, passando a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Passa a denominar-se “Luís Otávio Ramirez” a rua 
localizada no loteamento MaisParque Rio Preto, previamen-
te denominada Rua Projetada 8.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de janeiro 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.202/2020
Projeto de Lei nº 290/2020
Autoria da propositura: Vereadora Márcia Caldas

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
45/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2016 – PROCES-
SO SeMAE Nº 109/2016. Contratada: TELEFÔNICA BRASIL 
S.A.
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste 
à contratação de empresa especializada para prestação de 
Serviços de Telecomunicações através de linhas analógi-
cas, em conformidade com as especifi cações constantes 
no documento nos termos das concessões outorgadas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Prazo: 12 meses Valor total: R$ 30.223,32  
Data de assinatura: 11.01.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 48/2019 – 
CONCORRÊNCIA nº 02/2019 – PROC. nº 29/2019. Contra-
tada: CONST-RIO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa sem acrésci-
mo de valor referente à implantação das obras complemen-

tares para o poço tubular profundo – PTG-09, com constru-
ção de reservatório para 2.000 M³, cubículo de média tensão, 
instalações para tratamento e distribuição de água e demais 
instalações necessárias, incluindo fornecimento de todos os 
materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessá-
rios à execução dos serviços. Assinatura: 05.01.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
65/2020 – PROCESSO SICOM 3343/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para for-
necimento e instalação de equipamento completo (duas 
unidades) de Rosca Transportadora helicoidal sem eixo tipo 
SSC250/13000, acionamento por motorredutores, dotada 
de calhas com válvulas guilhotinas de comando motorizado, 
para instalação na Casa de Desidratação de Lodo da ETE 
Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 17.12.2020 com 
continuação nos dias 18.12.2020 e 22.12.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora GWA WATER SISTEMAS 
E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME para o 
item. A empresa D.C. EICHENBERGER BULL -ME apresen-
tou recurso sendo NEGADO O PROVIMENTO. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
65/2020 – PROCESSO SICOM 3343/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 06.01.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
69/2020 – PROCESSO SICOM 3347/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços 
de substituição de lonas plásticas do separador trifásico das 
células dos reatores UASB da ETE Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 08.01.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora SIGNARTEC COMERCIAL 
TÉCNICA LTDA para o item. A íntegra da sessão está dispo-
nível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
69/2020 – PROCESSO SICOM 3347/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 08.01.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
73/2020 – PROCESSO SICOM 3370/2020
Objeto: Registro de preço para locação de horas de guindas-
tes veicular e rodoviário.
Fica designado o dia 15.01.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 11.01.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE.
Extrato de Retifi cação da Portaria nº 075 de 26/11/2020, pu-
blicada em 28/11/2020 – Onde se Lê: 06 de janeiro de 2020. 
Leia-se: 06 de janeiro de 2021.
Extrato de Retifi cação da Portaria nº 090 de 30/12/2020, 
publicada em 31/12/2020 – Onde se Lê: Exonerar RODRIGO 
LEITE SEGANTINI do cargo de provimento em comissão 
– Consultor Jurídico, criado pelo artigo 21, da Lei Comple-
mentar n.º 265, de 06 de outubro de 2008, do SeMAE, com 
padrão remuneratório fi xado no Anexo I da referida Lei Com-
plementar. Leia-se:  Exonerar RODRIGO LEITE SEGANTINI 
do cargo de provimento em comissão – Diretor Jurídico, 
criado pelo artigo 21 da Lei Complementar n° 265/2008 que 
reestruturou o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgo-
to – SeMAE e renomeado pelo artigo 5° da Lei Complemen-
tar 464 de 17 de abril de 2015.

Extrato de Retifi cação da Portaria nº 003 de 02/01/2021, 
publicada em 03/01/2021 – Onde se lê: Nomear RODRIGO 
LEITE SEGANTINI no cargo de provimento em comissão 
– Consultor Jurídico, criado pelo artigo 21, da Lei Comple-
mentar n.º 265, de 06 de outubro de 2008, do SeMAE, com 
padrão remuneratório fi xado no Anexo I da referida Lei Com-
plementar. Leia-se:  Nomear RODRIGO LEITE SEGANTINI 
no do cargo de provimento em comissão – Diretor Jurídico, 
criado pelo artigo 21 da Lei Complementar n° 265/2008 que 
reestruturou o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgo-
to – SeMAE e renomeado pelo artigo 5° da Lei Complemen-
tar 464 de 17 de abril de 2015.
Extrato de Portaria nº 009 de 11/01/2021 – RESOLVE: 
Nomear LUIZ GUILHERME PAOLINI BRAGA no cargo de 
provimento em comissão – Assessor de Gestão Ambiental, 
criado pelo artigo 18, da Lei Complementar n.º 265, de 06 de 
outubro de 2008, do SeMAE, com padrão remuneratório fi -
xado no Anexo I da referida Lei Complementar. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeito 
a partir de 06 de janeiro de 2021.
S. J. Rio Preto 11.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A SRA. REGINA MAURA 
MACCAGNAN MALVEZI. 
OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por 
objeto a liquidação do valor global estabelecido na Cláusula 
Segunda deste Termo, devido pelo Município à Proprietária, 
relativamente à ocupação do imóvel em referência por uma 
Unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social (Sede 
da Rede de Proteção Social), no período de 01/11/2020 a 
11/01/2021, em virtude do término de vigência do Contrato 
em referência nº DIL/0024/2016 – Dispensa de Licitação nº 
029/2016.
DATA DA ASSINATURA: 11 DE JANEIRO DE 2021.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 433/2020

Fica advertida ANA CAROLINA BARROS CESAR, localiza-
da no Endereço: R. AMÉLIA DE OLIVEIRA QUEIROZ Nº: 
171 Compl.: Bairro: OLIVEIRAS - JD. DAS Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15047035 Inscrição Municipal 
/ Cadastro: PFJ: 642233 CPF/CNPJ/RG: 453112918-00, 
datada em 10/12/2020, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19536, 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 cum-
prir: MOTIVO: É proibido a afi xação de cartazes, panfl etos 
ou qualquer tipo de propaganda em paredes externas de 
prédio público, viaduto, praça, poste de iluminação, pilar de 
edifício em geral e em orelhão. CAPITULAÇÃO: Art. 1º da 
LM 10.219/2008. BASE DE CÁLCULO: 30 UFM VALOR: 
R$ 1.807,20 OBSERVAÇÃO: RETIRAR IMEDIATAMENTE 
TODA PUBLICIDADE/OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA 
PÚBLICA (RUAS, PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA, POSTES, 
CANTEIRO CENTRAL, ÁRVORES, PLACAS DE TRANSI-
TO, ETC). MOTIVO: Exploração dos meios de publicidade 
sem licença prévia do município. CAPITULAÇÃO: Art. 141, 
143, II e VIII LC 17/92 BASE DE CÁLCULO: 1 UFM VALOR: 
R$ 60,24 OBSERVAÇÃO: RETIRAR IMEDIATAMENTE 
TODA PUBLICIDADE/OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA 
PÚBLICA (RUAS, PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA, POSTES, 
CANTEIRO CENTRAL, ÁRVORES, PLACAS DE TRANSI-
TO, ETC).   Do exposto, fi ca ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 30 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 
JANE ADRIANA MORETTI, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR JU 88348520 0 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19740/2020

Fica notifi cada JH AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E PAR-
TICIPACOES LTDA, Endereço: RTT. ROTATÓRIA 02 Nº: 
Compl.: Bairro: COPLAN - LOT. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: Inscrição Municipal / Cadastro: 430640000 
PFJ: 1367104 CPF/CNPJ/RG: 21990603/0001-58, 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).
OBSERVAÇÃO: PROIBIDA QUEIMADA URBANA. FLA-
GRANTE EM 04/11/2020. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinado 
pela Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 83774556 5 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19741/2020

Fica notifi cada JH AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPACOES LTDA, Endereço: RTT. ROTATÓRIA 02 Nº: 
Compl.: Bairro: COPLAN - LOT. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: Inscrição Municipal / Cadastro: 430641000 
PFJ: 1367104 CPF/CNPJ/RG: 21990603/0001-58, 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).    
OBSERVAÇÃO: PROIBIDA QUEIMADA URBANA. FLA-
GRANTE EM 04/11/2020. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinado 
pela Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 83774556 5 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 411/2020

Fica advertido JOSEVALDO SOUZA DOS SANTOS AR-
CHANJO 05930888590, localizado no Endereço: R. DAL-
ZIRA VIEIRA Nº: 0 Compl.: QUADRA 21 LOTE 01 Bairro: 
SETVALLEY Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15055809 Inscrição Municipal / Cadastro: 3728960 PFJ: 
1671951 CPF/CNPJ/RG: 36036378/0001-92, datada em 
30/11/2020, IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notifi cação nº 19364, 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: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados 
no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses resí-
duos 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 OBSER-
VAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO 
DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS 
NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE 
MULTA DE R$ 7.589,81 enviar via e-mail smaurb.fi scaliza-
cao@riopreto.sp.gov.br. Do exposto, fi ca ADVERTIDO a 
realizar no prazo de 5 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 pelo Agente Fiscal 
de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telé-
grafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 88347834 5 
BR, acusando “endereço insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 431/2020

Fica advertido PAULO BARBOZA TEIXEIRA JUNIOR 
37273077810, Endereço: R. JOÃO GAGLIARDO Nº: 170 
Compl.: LOJA Bairro: CIDADANIA - PQ. DA Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15047234 Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3290120 PFJ: 1348368 CPF/CNPJ/RG: 
21560376/0001-20, datada em 09/12/2020, IRREGULARI-
DADES: A empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação 
nº 19079, deixando de realizar as adequações ambientais 
necessárias à prática das suas atividades econômicas, 
razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos se-
guintes termos a cumprir: MOTIVO: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos CAPITULA-
ÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 
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6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCU-
LO: 2002,59 UFIR VALOR: R$ 7.589,82 OBSERVAÇÃO: 
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 presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missi-
va nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR JU 88348551 9 BR, 
acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 426/2020

Fica advertida ROSEMEIRE BATISTA DA CONCEIÇÃO, 
Endereço: R. JORGE TIBIRIÇA Nº: 2871 Compl.: CASA A 
Bairro: CENTRO - BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15010050 Inscrição Municipal / Cadastro: PFJ: 
1677802 CPF/CNPJ/RG: 37067822/0001-08,   datada em 
09/12/2020, IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notifi cação nº 19684, 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: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos 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. 
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 Cas-
sação do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabele-
cimento. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas MARILE-
NE ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR JU 883485560 7 BR, acusando 
“mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Brainner Moreira Ponciano Corona -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), exercícios 2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Katia Costa)”, na data 15/12/2020.
São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Claudemira Aparecida Faria de Almeida -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Multa do Meio Ambiente 
(div 345), AIIM nº 44088 vencimento em 13/08/2018, AIIM nº 
44224 e 44225 vencimento em 27/08/2018 e AIIM nº 44089 
vencimento em 13/08/2018
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 07/01/2021.
São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Gisele Polverente -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Indenização por Danos 
(div 387), exercícios 2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o 
número”, na data 30/12/2020.
São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Norberto Nespolo -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), exercícios 2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “recusado 
(por Maria Inês)”, na data 05/01/2021.
São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Vania Noemi de Souza Oliveira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033), vencimento em 18/12/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procura-
do”, na data 04/01/2021.
São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Vinicius Rossignolo Bustos Moreno Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitá-
ria (div 033), vencimento em 27/12/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 04/01/2021.
São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Wilson Silveira Pereira Junior -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), exercícios 2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “desconheci-
do (segundo Lucia Maria Gomes)”, na data 04/01/2021.
São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa
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DELIBERAÇÃO nº 15 de 11 de Janeiro de 2020 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, após classificação do município pelo Plano São 
Paulo, como fase 3 (cor AMARELA), e o aumento da taxa de transmissão, bem como as internações no 
município por COVID-19, delibera: 

1. Fica alterada a Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020, com a seguinte redação: 

"1. As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual, federal e descritas no 
Decreto Municipal 18.571 de 24 de Março de 2020 não estarão impedidas de funcionar em qualquer 
nível, porém deverão cumprir as regras quanto às limitações de número de pessoas e os protocolos 
sanitários anexos.  

 

2. Não são consideradas atividades essenciais os estabelecimentos ou serviços cujos serviços essenciais 
prestados ou produtos essenciais comercializados representem menos de 70% dos serviços 
prestados e/ou produtos disponíveis para comercialização. 

 

3. As atividades comerciais não essenciais que realizam serviços de manutenção considerados 
essenciais estão limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega (prestação do 
serviço essencial), sem permanência de público no local e sem o comércio realizado 
presencialmente, nos horários não permitidos para a atividade comercial. 

 

4. Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar além das medidas específicas para as 
atividades, os protocolos sanitários geral e específicos desta deliberação.  

4.1. A adoção das regras para funcionamento não isenta o estabelecimento do cumprimento das 
demais normas vigentes, inclusive trabalhistas. 

 

5. PROIBIÇÕES À POPULAÇÃO 

EM LOCAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS DE USO COLETIVO:  

5.1. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, em áreas coletivas de eventos, 
esportes e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas.  

5.2. Práticas esportivas coletivas ou qualquer evento com mais de 3 (três) pessoas reunidas sem 
distanciamento mínimo e/ou sem máscaras.  

5.3. Utilização de qualquer equipamento de uso coletivo, tais como brinquedos em parques infantis, 
aparelhos fixos das academias ao ar livre, bancos em praças e áreas de lazer em condomínios, entre 
outros não especificados.  

5.4. Utilização de bebedouros de água com ingestão de água diretamente da torneira. 

5.5. Abordagens a outro indivíduo que não respeitem o distanciamento mínimo (1,5 metro). 

5.6. Circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca. 
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5.6.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) 
anos e pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 

 

6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA POPULAÇÃO 

6.3. Evitar sair de sua residência e circular em qualquer local público ou privado de uso coletivo, sendo 
recomendada a se limitar às situações de deslocamento:  

6.3.1. Para chegar ao local de trabalho; 

6.3.2. Para prestação de serviços autônomos; 

6.3.3. Para aquisição de alimentos e outros produtos essenciais (medicamentos, produtos 
para saúde etc), sem acompanhantes; 

6.3.4. Para atendimento em serviços de saúde, sendo justificável acompanhante; 

6.3.5. Para exercer atividade em serviços de saúde, segurança pública e assistência social. 

6.4. Evitar realizar e receber visitas em casa, abolindo principalmente festas e reuniões; 

6.5. Procurar lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel 
70%; 

6.6. Evitar toque nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos; 

6.7. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

6.8. Evitar circulação desnecessária; 

6.9. Evitar contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metro; 

6.10. Evitar sair de casa sem necessidade; 

6.11. Evitar levar acompanhantes quando houver necessidade de sair de casa; 

6.12. Procurar manter crianças em casa e, quando ao ar livre: sem contato com outras crianças e não 
permitir a utilização de equipamentos compartilhados em áreas de recreação (parquinhos) a fim de 
reduzir a cadeia de transmissão.  

6.13. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, hipertensos, 
imunodeprimidos, dentre outros) devem procurar permanecer em casa e sair somente em caso de 
extrema necessidade, quando não houver quem o substitua ou como solicitar o atendimento em 
domicílio.  

6.14. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido (reutilizáveis):  

6.14.1. Deixar de molho por 20 minutos (no mínimo) em solução de água sanitária (2 colheres 
de sopa para cada litro de água); 

6.14.2. Em máquina de lavar roupas, programar para ciclo de pelo menos 30 minutos e 
temperatura de 60°C. 

6.14.3. Secar naturalmente; 
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6.15. Se apresentar sintomas respiratórios ligar 0800 77 22 123.  

 

7.  RESTRIÇÕES A TODAS AS ATIVIDADES ECONÔMICAS LISTADAS NESTA DELIBERAÇÃO 

7.1. Festas, ou seja, eventos com finalidade de lazer estão proibidos; 

7.2. Eventos com finalidades comerciais, culturais, organizacionais, institucionais ou políticos poderão 
ser realizados com, no máximo:  

7.2.1. 50 pessoas, em áreas de permanência de público iguais ou superiores a 300m². 

7.2.2. 10 pessoas, em áreas de permanência de público inferiores a 300m². 

7.3. Os eventos permitidos deverão ser previamente autorizados pelo Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus com antecedência mínima de 10 (dez) dias, comunicados no email 
eventoscovid19@riopreto.sp.gov.br. 

7.4. Eventos permitidos, além de observar o limite de número de pessoas, deverão garantir o 
distanciamento entre pessoas, uso de máscaras e disponibilização de álcool gel para higienização das 
mãos. 

7.5. Bufês e casas noturnas poderão realizar a atividade de restaurante ou bar. 

7.6. Música ao vivo em bares e restaurantes não são considerados eventos, e sim serviço de 
entretenimento. 

7.7. Transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e ônibus 
adaptados para lazer” deverão controlar o acesso de pessoas, sendo a capacidade máxima de 40% de 
pessoas, considerado o total de assentos disponíveis. 

 

8. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA CADA ATIVIDADE NA FASE 3 (AMARELA) 

8.1. As atividades estão identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

8.2. As medidas foram estabelecidas considerando a essencialidade e o risco de contaminação e 
devem ser seguidas considerando dias e horários de funcionamento permitidos e os protocolos 
sanitários determinados.  

8.2.1. Essencialidade: são considerados serviços essenciais àqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da população, assim considerados os que, se não atendidos, 
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população: 

  Essencial 

  Não Essencial 

8.2.2. Risco de contaminação: o risco refere-se à possibilidade de transmissão da COVID-19 
em condições normais de atividade: quanto maior a aglomeração de pessoas, a proximidade entre os 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 03/2021 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, que o pedido de desconto de 50% 
no IPTU/2020 para aposentados e pensionistas referente ao imóvel de cadastro imobiliário nº 02.13482/000, foi 
julgado improcedente. 
Ressaltamos que foi publicado o presente edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida pelo 
Correios por motivo de endereço insuficiente. 
Comunicamos que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da Secretaria 
Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  

 
INTERESSADO 

 
PROTOCOLO 

 
AUDREY CRISTINA GOMES GARRIDO 

 
2020000096245 

São José do Rio Preto (SP), 11 de janeiro de 2021. 
 
Celso Henrique Fazan Branco                                  
Chefe – D.T.I. – SEMFAZ                                                         

NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 Aristidia Conceição dos Santos 20212374 físico INDEFERIDO
2 Confeitaria Paganelli Ltda 2020299266 físico DEFERIDO

São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 001/2021

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
12 de janeiro de 2021
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indivíduos, o manuseio, contato ou compartilhamento de objetos entre as pessoas e ausência de 
ventilação natural, maior o risco de transmissão: 

 Alto risco 

 Médio risco 

 Baixo risco 

 

9. Lista das atividades e regramento na FASE 3 – COR AMARELA  
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Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários 
habituais 

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS

F
41
42
43

45.2
45.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

A
B
C
D
E

46.5

46.6

46.7

46.8
46.9

47.11-3

45.4
46.2
46.3

46.44-3 

46.45-1

46.46-0 
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Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários 
habituais 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E 
ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL 
E EM REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/UBER/APP
MOTOTÁXI
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/99

47.3

47.51-2 

47.52-1

4761-0/02 

47.7

47.12-1

4721-1/02 
4721-1/03

47.22-9
47.24-5

4729-6/02

49.23-0

49.24-8

4929-9/01

4929-9/02

49.3

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05
49.1

49.21-3 

49.22-1 

49.4
51
52
53

55.9

5620-1/01
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Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários 
habituais 

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE 
OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

5620-1/04

58

59.11-1 

59.12-0

59.13-8
60

69.12-5
71.2
72
75

77.1
78

61
62
63
64
65

66

8299-7/02
8299-7/05
8299-7/06

84
86

94.91-0

80
81.1
81.2
82.2

82.92-0 
8299-7/01

95

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07
97
99  
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Atividades permitidas entre 6h00min a 22h00min.
Permissão de consumo de alimentos no local durante 10 (dez) horas 
diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada estabelecimento.
Bebidas alcoólicas servidas até as 20h00min
HOTÉIS E SIMILARES
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
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Atividades permitidas  entre 6h00min a 20h00min.
Permissão de consumo de alimentos no local durante 10 (dez) horas 
diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada estabelecimento. 

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM 
ENTRETENIMENTO
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Atividades permitidas entre 6h00min a 22h00min.
Atendimento presencial ao público durante 10 (dez) horas diárias, 
divididas ao longo do dia a critério de cada estabelecimento.

COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E 
OUTRAS PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 
E VÍDEO

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1
5611-2/01
5611-2/03

56.12-1

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7

5620-1/03
5620-1/02

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

5611-2/04

5611-2/05

4721-1/04 
47.23-7

4729-6/01

47.53-9 

46.43-5

46.47-8 

46.49-4 

4713-0/02 
4713-0/04 
4713-0/05
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Atividades permitidas entre 6h00min a 22h00min.
Atendimento presencial ao público durante 10 (dez) horas diárias, 
divididas ao longo do dia a critério de cada estabelecimento.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE 
ILUMINAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

47.54-7

47.55-5

47.62-8
47.63-6
47.81-4

4782-2/01
4782-2/02 

47.83-1 

47.56-3

47.57-1

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 

4789-0/08
4789-0/09
4789-0/99
4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

47.85-7
4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03
4789-0/06
4789-0/07

70
71.1
73

74.1

49.5 
59.14-6

59.2
68

69.11-7
69.2
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Atividades permitidas entre 6h00min a 22h00min.
Atendimento presencial ao público durante 10 (dez) horas diárias, 
divididas ao longo do dia a critério de cada estabelecimento.

ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E 
PROFISSIONAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CABELEIREIROS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES*

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

74.2

74.9

82.3
82.91-1

8299-7/03
8299-7/04 
8299-7/07

8299-7/99

77.2
77.3
77.4 

79
81.3
82.1

94.2
94.3

94.92-8
94.93-6
94.99-5
96.02-5

85.5
85.9
90
91
93

94.1

9609-2/02
9609-2/04
9609-2/05
9609-2/06
9609-2/08
9609-2/99

 

 

 

10 

 

R
IS

C
O

  

ES
SE

N
C

IA
LI

D
A

D
E 

CÓDIGO 
IBGE 

CONCLA 

Atividades permitidas com ensino à distância e aulas presenciais 
opcionais com restrições.  

    85.1 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL  
    85.2 ENSINO MÉDIO 
    85.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR 
    85.4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

9.1. Os estabelecimentos albergados devem cumprir o horário de atendimento ao público definido 
para o estabelecimento albergante, tais como academias, restaurantes e afins que deverão obedecer ao 
horário de funcionamento dos shoppings ou clubes.  

10. O descumprimento do disposto nesta Deliberação e nos protocolos anexos constitui infração 
sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho 
de 2020, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 
1977 e demais normas pertinentes. 

10.1. Nas constatações de infração por aglomeração e/ou desrespeito ao distanciamento mínimo entre 
pessoas e/ou desrespeito aos limites de horários definidos, nos estabelecimentos de alimentos com 
consumo no local, a partir da segunda infração, deverá ser imposta penalidade de imediato, no mínimo, 
com interdição parcial temporária da área de consumação, obrigatoriamente: 

10.1.1. Por 30 (trinta) dias na segunda infração; 

10.1.2. Por 60 (sessenta) dias na terceira infração; 

10.1.3. Por 90 (noventa) dias na quarta infração; e, 

10.1.4. Definitivamente na quinta infração.” 

 

2. Fica alterado o protocolo sanitário anexo I da Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020. 

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e demais 
membros do comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia Francesli Negri Reis, 
Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Gisele Gasques 
Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio Nogueira, Miriam Wowk dos 
Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 

ANEXO I 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações visíveis na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 
medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

1.2. Manutenção de informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e 
capacidade máxima de clientes/usuários permitidos no local. 

1.3. Definição de responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
informação às autoridades competentes. 

1.4. Organização de ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences. 

1.5. Capacitação de todos os funcionários quanto a todas as medidas e ações de prevenção à transmissão 
da COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de 
higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas. 

1.6. Realização do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante a Pandemia, oferecido 
pela Secretaria Municipal de Saúde gratuitamente. O curso está disponível no site 
http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. 

1.6.1. A divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus colaboradores deve ser realizada 
pela empresa.  

1.6.2. O certificado do curso deve estar disponível no local para fins de fiscalização. 

1.7. Definição de protocolos e processos (ações preventivas, como identificar precocemente sintomas, 
quais os casos para isolamento, procedimentos de higiene pessoal, entre outros) e comunicação aos 
colaboradores com a realização de treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais. 

1.8. Comunicação à área de RH da empresa sobre casos suspeitos e confirmados de COVID-19, bem 
como informação aos funcionários da mesma área/equipe, trabalhadores e clientes que tiveram contato 
próximo com o paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias.  

1.8.1. Comunicação às empresas parceiras em caso de contato com funcionários ou clientes da 
contratante. 

1.9. Manutenção do funcionamento apenas nos horários definidos para o estabelecimento, que deverá 
estar regularizado junto aos órgãos municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de 
funcionamento municipal) para todas as atividades exercidas, adotando como parâmetro:  

1.9.1. Permissão de acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 40% da capacidade de 
clientes/usuários, desde que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em 
todas as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas. 

1.9.1.1. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público: 

1.9.1.1.1.  Academias, com capacidade limitada a até 30% da capacidade máxima de usuários; 

1.9.1.1.2. Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, com capacidade limitada a 
até 70% de alunos matriculados; 

1.9.1.1.3. Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina, com capacidade de 100% de alunos matriculados; 

1.9.1.1.4. Demais cursos do Ensino superior, com capacidade limitada a até 35% de alunos 
matriculados; 

1.9.2. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela definida no alvará do corpo de 
bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município. 

1.9.2.1. Para o cálculo do número de pessoas em cada local devem ser considerados, além da 
capacidade definida, os distanciamentos mínimos definidos nos protocolos sanitários. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras. 

2.2. Acesso de número de pessoas acima da capacidade de 40% de público. 

2.3. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas, 
sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro, inclusive para inauguração ou reabertura; 

2.4. Realização de cultos religiosos, reuniões ou eventos permitidos nesta fase com pessoas em pé ou 
que não garantam o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupos familiares. 

2.5. Aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem ventilação, devendo ser realizados 
em ambientes ao ar livre ou bem arejados. 

2.6. Filas nas entradas de qualquer estabelecimento de prestação de serviços não essencial.  

2.7. Venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas de uso coletivo; 

2.8. Acompanhantes nos estabelecimentos comerciais. 

2.9. Atendimento de clientes nas áreas externas dos estabelecimentos (calçadas). 

2.10. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no local (inclusive café), 
salvo nos estabelecimentos próprios para consumação no local, conforme protocolo específico. 

2.11. Fornecimento de bebidas alcoólicas após as 20h00min nos bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de 
conveniência e outros locais com consumação de bebidas. 

2.12. Revistas e panfletos em salas de atendimento ou recepção/espera. 
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2.13. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, brinquedos de parques infantis, 
espaço kids, academias ao ar livre e outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro 
e não garantam o distanciamento mínimo entre pessoas. 

2.13.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o controle do número de 
usuários e do distanciamento mínimo; as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e 
outro e sejam higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

2.14. A entrada em cemitérios de visitantes em número superior a 40% da capacidade e sem uso de 
máscaras.  

2.15. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos locais nos horários não permitidos; 

2.15.1. Excetuam-se os estabelecimentos que possuem estrutura instalada para atendimento dentro 
dos veículos (drive-thru). 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Controle de acesso do número de pessoas, limitado à capacidade máxima de 40% de público. 

3.2. Priorização de atendimento ao público por canais digitais, em todas as atividades e ações, tais como 
operação e venda, suporte e atendimento à distância (telefone, aplicativo ou online). 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery) e serviços no endereço do solicitante. 

3.4. Priorização de atendimento por meio de agendamento prévio nos estabelecimentos de prestação de 
serviços.  

3.5. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes e usuários, limitando a área à mesma 
capacidade definida para atendimento ao público. 

3.6. Utilização de sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento ou aguardando atendimento. 

3.6.1. Senhas reutilizáveis devem ser de material passível de higienização. 

3.7. Restrição de acesso de pessoas em qualquer ambiente propício à aglomeração. 

3.8. Realização de reuniões, aulas e treinamentos prioritariamente de forma virtual.  

3.9. Suspensão de simulações de incêndio nas instalações das empresas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização de controle de distanciamento de filas, inclusive externas (de acesso ao local) por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema eficaz, nos locais onde o agendamento ou reserva não for obrigatório 
(filas proibidas). 

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções, inclusive nas 
filas, entre assentos e entre funcionários, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da atividade 
ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais como crianças de até 12 
anos, idosos e pessoas com deficiência. 

4.2.1. A distância mínima entre familiares e habitantes de uma mesma residência não será aplicável, mas 
deverá ser respeitada a distância mínima de segurança em relação aos demais presentes. 

4.2.2. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa em todas as direções. 

4.3. Limitação do uso simultâneo de elevadores, reduzindo a lotação máxima, mantendo o 
distanciamento mínimo necessário e orientando os usuários a não conversarem dentro dos elevadores. 

4.4. Realização de alertas constantes sobre a necessidade de distanciamento nos locais onde há 
circulação e grande fluxo de pessoas. 

4.5. Redução da circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora de seus 
ambientes específicos de trabalho.  

4.6. Redução do acesso de clientes e usuários nos estabelecimentos e seus ambientes. 

4.7. Restrição de circulação de pessoas em salas destinadas a atendimento individual, sendo que 
também não podem servir de passagem para acesso a outros ambientes. 

4.8. Definição de horários de trabalho alternados para redução do número de profissionais nos 
ambientes de trabalho. 

4.9. Adoção do sistema de trabalho em domicílio (regime de trabalho remoto) para os funcionários e 
colaboradores dos estabelecimentos e serviços nas atividade em que a presença no local de trabalho não for 
imprescindível para o exercício das funções. 

4.9.1. Aplicável às atividades em que a presença no local de trabalho não for imprescindível para o 
exercício das funções e, principalmente para os funcionários que pertençam ao grupo de risco ou 
convivam com pessoas do grupo de risco. 

4.10. Definição, quando possível, de horários diferenciados para o atendimento às pessoas do grupo de 
risco. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Orientação aos funcionários e clientes para evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz e evitar 
contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão. 

5.2. Máquinas de cartão devem ser envelopadas com plástico filme. 

5.3. Manutenção de portas e vias de acesso ao público fechadas, durante a realização de atividades 
internas sem permissão de atendimento ao público. 

5.3.1. A abertura de qualquer via de acesso ao estabelecimento somente poderá ocorrer durante acesso 
de funcionários ou passagem de mercadorias para os colaboradores que realizam serviços de entrega a 
domicílio. 

5.4. Utilização de barreiras físicas no formato de divisórias transparentes sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida. 

5.5. Lacração das torneiras que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros ou retirada 
dos bebedouros coletivos existentes com a finalidade de se evitar o contato da boca do usuário com o 
equipamento. 

5.6. Proibição de acionamento manual de cancelas pelos clientes em quaisquer estacionamentos. 

5.7. Eliminação de sistemas de identificação (para acesso ou registro de horários) por meio de biometria 
ou qualquer sistema de identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

5.7.1. Quando não for possível a substituição, os usuários devem ter à disposição, no mesmo local, álcool 
gel 70% para higienização das mãos, sendo de uso obrigatório após o manuseio do equipamento. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Proibição de acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores com qualquer sintoma gripal 
às dependências dos estabelecimentos. 

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e colaboradores em 
todos os estabelecimentos e dos clientes e usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada 
uma temperatura superior a 37.5 °C, não deve ser autorizada a entrada. 

6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com 
diagnósticos confirmados afastados conforme protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando 
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para 
aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 14 dias. 

6.2. Verificação e registro diário dos possíveis sinais e sintomas gripais dos colaboradores antes da 
jornada laboral e também durante qualquer horário do expediente. 

6.3. Orientação aos funcionários e clientes para que sigam a etiqueta de tosse e a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-los fora imediatamente e higienizar as mãos em 
sequência). 

6.4. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos clientes e 
usuários é obrigatório e deve ser assegurado na entrada e durante a permanência em todos os locais.  

6.4.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 

6.5. Garantia de uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca, sem espaços laterais, de utilização individual, pelos funcionários. 

6.5.1. A troca deve ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades. 

6.5.2. Cada funcionário deve possuir quantidade suficiente para utilização a cada dia.  

6.5.3. Recomendada a utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida 
adicional durante atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metro e não houver outra 
barreira física. 

6.5.4. Este protetor facial não deve ser utilizado próximo a qualquer equipamento gerador de calor. 

6.5.5. A superfície externa e interna do protetor deve ser higienizada a cada 1 hora, no mínimo, com álcool 
70% ou desinfetante específico para a finalidade. 

6.5.6. O protetor facial não substitui a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Manutenção de Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios de mãos 
disponíveis (devem estar devidamente instalados, providos de água corrente), contendo sabonete líquido, 
álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado. 

7.2. Disponibilização na entrada e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para a 
assepsia de mãos de funcionários, colaboradores, clientes e usuários dos serviços. 

7.3. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do estabelecimento e dos funcionários e 
colaboradores periodicamente. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso. 

8.1.1. Higienização a cada uso das máquinas de cartão devidamente envelopadas com plástico filme. 

8.2. Higienização dos pisos com produto desinfetante no início das atividades e a cada intervalo de no 
máximo 3 (três) horas. 

8.3. Higienização de objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante. 

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

8.4. Higienização de escadas e elevadores de uso compartilhado a cada intervalo de no máximo 3 (três) 
horas e orientação aos usuários sobre lavagem de mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, uso álcool 
em gel 70%, após o uso dos mesmos. 

8.5. Higienização das lixeiras e descarte do lixo frequente: separação do lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descarte de forma que não ofereça riscos de contaminação e em 
local isolado. 

8.6. Disponibilização de lixeiras com tampa e com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem 
o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático). 

8.7. Tapetes, carpetes e demais objetos decorativos devem ser retirados, facilitando o processo de 
higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos mesmos. 

8.8. Os uniformes devem ser utilizados exclusivamente nas dependências da empresa e, lavados e 
trocados diariamente.  

8.8.1. Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais, luvas e protetores 
auriculares, ou disponibilizar local adequado para que o funcionário o faça diariamente. 

8.9. Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolamento dos ambientes por onde a pessoa 
transitou e realização de higienização completa. 

8.10. Higienização de veículos alugados ou veículos de uso comum da empresa antes da utilização. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Garantia da renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 
quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), pois este equipamento não cumpre esta 
função (não realiza troca de ar). 

9.1.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – janelas 
– voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

9.1.2. A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no mínimo, 1/5 da área correspondente 
ao piso. 

9.1.3. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o funcionamento do estabelecimento. 

9.1.4. As portas eventualmente existentes, quando possível, deverão ser mantidas abertas. 

9.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados: 

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de ar central; 

9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

9.2.4. Limpeza mensal e desincrustação semestral das serpentinas de aquecimento e resfriamento; 

9.2.5. Limpeza trimestral e desincrustação semestral do umidificador, quando se tratar de sistema de ar 
central; 

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

9.2.7. Limpeza mensal da casa de máquinas/plenum de mistura, quando se tratar de sistema de ar central. 

 

10. PERMISSÕES 

10.1. Atendimento ao público pelos serviços de assistência à saúde (clínicas, consultórios, serviços de 
vacina), nas condições permitidas, dentro de shoppings, galerias e congêneres. 

10.2. Circulação em áreas ao ar livre em locais públicos e condomínios residenciais desde que respeitadas 
as demais restrições quanto ao distanciamento, uso de máscaras, proibição de aglomerações, proibição de 
uso de equipamentos coletivos não higienizados, entre outras.  

10.3. Realização de velórios por até 4 horas e com, no máximo, 10 pessoas por sala, com rotatividade e 
sem permanência nos seus espaços de convivência, sendo que em casos de suspeita de COVID-19, o caixão 
deverá ser lacrado. 

10.4. Atividades de entrega (delivery) ou prestação serviços no endereço do solicitante durante a 
realização de atividades internas, conforme protocolo específico. 

10.5. Realização de drive-thru (atendimento ao público dentro dos veículos) durante a realização de 
atividades internas, conforme protocolo específico.  

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

11.1. Garantia de horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, viabilizando o 
distanciamento mínimo, conforme previsto no protocolo sanitário para locais onde há consumação de 
alimentos. 

11.2. Alteração da disposição das mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo (1,5 metro 
entre cada pessoa), e reduzir o número de pessoas por mesa. 

11.3. Organização de escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches. 

11.4. Organização de filas de espera utilizando senhas, preferencialmente por meio digital. 

11.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 
interação por diversas pessoas e devidamente higienizados. 

11.6. Uso obrigatório de máscaras, podendo retirá-la apenas no momento da refeição e seguindo o 
armazenamento adequado e o correto manuseio e descarte da mesma. 

11.7. Proibição do compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos. 

11.8. Disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, sendo obrigatória 
a higienização das mãos na entrada e saída do local. 

11.9. Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso.  

11.10. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realização do descarte adequado 
antes de armazenar os produtos. 

11.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de alimentos, no que couber. 

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

12.2. Garantia de fácil acesso aos locais para lavagem das mãos contendo sinalização sobre a necessidade 
de lavar as mãos sempre com água e sabão líquido e assepsia com álcool em gel 70% após o uso do banheiro 
ou vestiário. 

12.3. Disponibilização nos banheiros e vestiários de toalhas de papel descartável para enxugar as mãos. 

12.4. Orientação aos funcionários, clientes e usuários para evitar o contato entre uniformes e roupas 
limpas com uniformes e roupas usados, mantendo calçados longe das peças de vestuário, evitando a 
contaminação cruzada. 

12.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 

 

 

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 34.768 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 (Republicação por Incorreção) 
NOMEIA, WANDERLEY APARECIDO DE SOUZA, para ocupar o Cargo em Comissão – DIRETOR - 
CD.101.3, lotado na Diretoria de Compras e Contratos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de janeiro de 
2021. 
PORTARIA N.º 34.802 DE 08 DE JANEIRO DE 2021 
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, 
retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue: 
THALES FACIPIERI CASTRO, para exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1, na 
Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro da Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
VILMAR ELIAS DE OLIVEIRA, para exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1, na 
Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro da Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
ALFREDO MARIANI NETO, para exercer a Função de Chefia de Setor, no Setor de Planejamento 
Financeiro e Orçamentário da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, criada pelo artigo 63 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus 
a retribuição remuneratória correspondente. 
MARINA RICHARD PONTES ROZANI, para exercer a Função de Chefia de Setor, no Setor de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, criada pelo artigo 63 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus 
a retribuição remuneratória correspondente. 
ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA, para exercer a Função de Chefia de Setor, no Setor de 
Minidistrito e Centro Incubador de Empresas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Estratégica, criada pelo artigo 63 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo 
jus a retribuição remuneratória correspondente. 
DANIELE MOURA MORAIS, para exercer a Função de Chefia de Seção, na Seção de Suporte 
Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
criada pelo artigo 63 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente. 
DIONISIO DE ESTEFANI JUNIOR, para exercer a Função de Chefia de Seção, na Seção de Controle 
de Áreas Públicas da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
criada pelo artigo 63 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente. 
PORTARIA N.º 34.803 DE 08 DE JANEIRO DE 2021 
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, 
retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue: 
CELSO PEREIRA REIS FILHO, para exercer a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no 
Departamento de Integração ao Trabalho da Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente.   
NAYARA SINHORINI TANESI, para exercer a Função de Chefia de Setor, no Setor de Qualificação 
Profissional da Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, criada pelo artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 279/2009 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente.   
RAFAEL NOGUEIRA SANTOS, para exercer a Função de Chefia de Setor, no Setor de Triagem e 
Encaminhamento da Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, criada pelo artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 279/2009 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente.   
 

 

 

PORTARIA N.º 34.805 DE 08 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, a servidora de carreira MARCIA APARECIDA SILVERIO DOMINGUES, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO - CD.101.2, lotada na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 
e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021. 
PORTARIA N.º 34.806 DE 08 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, o servidor de carreira MATHEUS DE OLIVEIRA GUIDUCE, para ocupar o Cargo em Comissão 
– CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico 
e Pesquisas da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021. 
PORTARIA N.º 34.807 DE 08 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, a servidora de carreira SANDRA REGINA TOBIAS, para ocupar o Cargo em Comissão – 
CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotado na na Coordenadoria de Planejamento Orçamentário 
e Financeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021. 
PORTARIA N.º 34.808 DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
RELOTA, os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as): 

NOME SECRETARIA 
ANTERIOR RELOTADO PARA EFEITOS 

DOUGLAS JOSE BUZZETTI Secretaria Municipal de 
Obras 

Secretaria Municipal 
de Educação 01/01/2021 

JULIO CESAR BADIAL Secretaria Municipal de 
Obras 

Secretaria Municipal 
de Educação 01/01/2021 

 
PORTARIA N.º 34.819 DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, JEAN DORNELAS, para ocupar o Cargo em Comissão – DIRETOR - CD.101.3, lotado na 
Diretoria de Apoio às Ações do Procon no GABINETE DO PREFEITO, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo 
os efeitos desta a partir de 11 de janeiro de 2021. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000211732 00737/19
CASA DE REPOUSO R J CASTELO 

RESIDÊNCIA ASISTIDA PARA IDOSO 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000300111 00164/08 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207130 00617/13
HABITARE CENTRO DE ATENDIMENTO 

AO IDOSO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001762 01321/11 RAIA DROGASIL S/A
Solicitação para testes rápidos 

em Drogarias/Farmácias

2020000077356 01426/17
RIMOLI RIO PRETO DROGARIA LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000077342 01426/17
RIMOLI RIO PRETO DROGARIA LTDA 

ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000096859 00624/19
CLÍNICA DE DOENÇAS DO APARELHO 

DIGESTIVO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1954

2019000404156 02434/19 DIRÔ SORVETES LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1957

2020000250714 02502/20 ESCOLA JEAN PIAGET RIO PRETO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1959

2020000292723 02914/20 G & G MARCATTO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1961

2019000329446 02121/19 GOLD X ALIMENTOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1956

2020000203650 00689/20 NATHALIA GIMENEZ MANSANO ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1953

2019000179893 01085/19 PAULO VICTOR MAXIMILIANO EPP
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1960

2020000222781 02219/20 RIOQUÍMICA S.A.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1955

2020000187942 01688/20
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA 

TÉCNICO CIENTÍFICA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1958

2020000192495 01792/20 YARA MARTINS 
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1946

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

       São José do Rio Preto, 12 de janeiro de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
12 de janeiro de 2021 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADRIANA MOREIRA POLACHINI 01476/18 AIP-S-E 000023 
ALEX DE SOUZA SANTOS PADARIA ME 00659/17 AIP-A-N 000320 
ANDRIOLI E STABILE LTDA ME 02627/18 AIP-A-N 000322 
GHEISA APARECIDA DA SILVA 02603/18 AIP-A-N 000319 
HELENA ALFREDO DA SILVA 00728/17 AIP-M-L 000075 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS GIARDINI 
LTDA EPP 02640/18 AIP-A-N 000318 

NATAL ALVES PEREIRA 01456/20 AIP-A-LF 
000211 

NEUSA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA 20271663863 02671/18 AIP-A-N 000317 
PAULA DUARTE DE MOURA BERNARDES 00725/17 AIP-M-L 000076 
PEDRO CESAR DA SILVA 00619/17 AIP-A-N 000321 
RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA 
PARA IDOSOS EIRELI ME 02638/18 AIP-S-H 000225 

SIRLEY APARECIDA JURADO 00727/17 AIP-M-L 000077 
 

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

A F MARIANO ME 00913/20 120 
UFESP AIP-A-M 00232 

CACILDA A B SANGALETI EPP 00950/20 120 
UFESP AIP-A-M 00236 

CENTRO DE ATENDIMENTO GERIATRICO LTDA 02283/18 80 UFM AIP-S-E 000027 
CENTRO TERAPEUTICO DESPERTAR A FÉ LTDA ME 01898/18 70 UFM AIP-S-E 000024 
CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO 
PRETO LTDA ME 01927/18 50 UFM AIP-S-E 000022 

EMERSON CLAUDINO 18633949822 01230/20 20 UFM AIP-M-L 000074 
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO 
EDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUND. CASA SP 01482/18 40 UFM AIP-S-E 000021 

MAGAZINE LUIZA S/A 00910/20 200 
UFESP AIP-A-M 00233 

MARCELO HENRIQUE DE SOUZA FAZAN LTDA ME 00917/20 120 
UFESP AIP-A-M 00234 

MARIANA MARTINS 02223/18 75 UFESP AIP-S-E 000025 

MERRY BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 00912/20 120 
UFESP 

AIP-A-M 
000231 

R J CASTELO RESIDENCIA ASSISTIDA PARA IDOSOS 
LTDA 02644/18 70 UFM AIP-S-E 000026 

RIOQUIMICA S. A. 00923/20 140 
UFESP AIP-A-M 00237 

VALDINEI JOSE CICONI & CIA LTDA EPP 00951/20 140 
UFESP AIP-A-M 00235 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
2021000008004 2021000008004 2021000008022 AIF-A-M 00239 
A F MARIANO ME 00913/20 2020000256489 AIF-A-V 00126 
ADRIANA MOREIRA POLACHINI 01476/18 2018000256198 AIF-S-E 000002 
ALEX DE SOUZA SANTOS PADARIA ME 00659/17 2017000097054 AIF-D 0474 
CACILDA A B SANGALETI EPP 00950/20 2020000142056 AIF-A-M 00242 
CENTRO DE ATENDIMENTO GERIATRICO 
LTDA 02283/18 2018000398524 AIF-S-E 000012 

 

 

CENTRO TERAPEUTICO DESPERTAR A FÉ 
LTDA ME 01898/18 2018000285278 AIF-S-E 000007 

CENTRO TERAPEUTICO NOVOS 
HORIZONTES RIO PRETO LTDA ME 01927/18 2018000296298 AIF-S-E 000008 

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO 
SOCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE 
FUND. CASA SP 

01482/18 2018000236893 AIF-S-E 000001 

GHEISA APARECIDA DA SILVA 02603/18 2018000385259 AIF-I-E 826 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS GIARDINI LTDA EPP 02640/18 2018000433728 AIF-A-N 000123 

MAGAZINE LUIZA S/A 00910/20 2021000007985 AIF-A-M 00237 
MARCELO HENRIQUE DE SOUZA FAZAN 
LTDA ME 00917/20 2021000007963 AIF-A-M 00238 

MARIANA MARTINS 02223/18 2018000337620 AIF-S-E 000011 
MERRY BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES 
EIRELI 00912/20 2021000008004 AIF-A-V 00125 

NATAL ALVES PEREIRA 01456/20 2020000172437 AIF-A-LF 000073 
NEUSA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA 
20271663863 02671/18 2018000437039 AIF-I-E 817 

PAULA DUARTE DE MOURA BERNARDES 00725/17 2017000133516 AIF-AMB/2017-
004 

R J CASTELO RESIDENCIA ASSISTIDA PARA 
IDOSOS LTDA 02644/18 2019000004560 AIF-S-E 000014 

RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 
EIRELI ME 

02638/18 2018000427078 AIF-S-H 000018 

VALDINEI JOSE CICONI & CIA LTDA EPP 00951/20 2020000142450 AIF-A-M 00241 
 

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

PEDRO CESAR DA SILVA 00619/17 2017000087330 AIF-A-M 00163 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADRIANA MOREIRA POLACHINI 01476/18 AIF-S-E 000002 
ALEX DE SOUZA SANTOS PADARIA ME 00659/17 AIF-A-D 0474 
ANDRIOLI E STABILE LTDA ME 02627/18 AIF-I-E 816 
GHEISA APARECIDA DA SILVA 02603/18 AIF-I-E 826 
HELENA ALFREDO DA SILVA 00728/17 AIF-AMB/2017-005 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS GIARDINI 
LTDA EPP 02640/18 AIF-A-N 000123 

NATAL ALVES PEREIRA 01456/20 AIF-A-LF 000073 
NEUSA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA 20271663863 02671/18 AIF-I-E 817 
PAULA DUARTE DE MOURA BERNARDES 00725/17 AIF-AMB/2017-004 
PEDRO CESAR DA SILVA 00619/17 AIF-A-M 00163 
RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS EIRELI ME 02638/18 AIF-S-H 000018 

SIRLEY APARECIDA JURADO 00727/17 AIF-AMB/2017-006 
São José do Rio Preto, 12 de Janeiro de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 86/202018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: R A C CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA
CNPJ sob nº 15.522.788/0001-73
OBJETO: alteração necessária no item telhamento do projeto da 
obra de construção da Concha Acústica no Parque das Águas 
“José Agreli”, para que seja cumprido o serviço executado. Com 
fundamentação no Art. 65, I, a, da Lei Federal nº 8.666/93.    
VIGÊNCIA: 12/03/2021 
Monte Aprazível, 08 de dezembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

 
AEROCLUBE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ 60.005.998/0001-49, vem 
RETIFICAR O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO publicado neste jornal em 06/01/2021, 
para dele fazer constar a alteração de que onde se lê no próximo dia 13 de janeiro de 
2020, se leia : no proximo dia 13 de janeiro de 2021, mantendo-se no mais a anterior 
convocação. 

 AEROCLUBE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
 

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

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
GUILHERME ANTONIO BRANCALHONE e ISABELA SHU-
MAHER FRUTUOSO. Ele, de nacionalidade brasileira, adminis-
trador, solteiro, nascido em Santa Fé do Sul, SP, no dia 26 de 
novembro de 1987, fi lho de  e de DULCE BRANCALHONE. Ela, de 
nacionalidade brasileira, enfermeira, , nascida em Santa Fé do Sul, 
SP, no dia 19 de junho de 1990, fi lha de JOÃO CARLOS FRUTUO-
SO e de FÁTIMA LUZIA SHUMAHER FRUTUOSO. 
GABRIEL NEVES BELMONTE e ANATHIELLY RENATA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de janeiro de 1993, 
fi lho de PAULO CEZAR BELMONTE e de LAURA MARIA NEVES 
BELMONTE. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de abril de 1998, 

fi lha de SILVIO ROGÉRIO DA SILVA e de JULIANA LIMA DA SILVA. 
JAIRO HENRIQUE NARCIZO TOSTA e MÔNIQUE DE SOUZA 
MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira, preparador, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de abril de 1994, 
fi lho de NELSON TOSTA e de IZAURA NARCISO TOSTA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 17 de fevereiro de 1994, fi lha de VANDER-
LEI DE MARTINS e de APARECIDA DE SOUZA MARTINS. 
MATHEUS PINHEIRO DE SOUZA PEDREIRA e NATHÁLIA LOR-
RAINE DOS SANTOS SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, tele-
marketing, solteiro, nascido em Feira de Santana, BA, no dia 31 de 
janeiro de 1994, fi lho de ANTONIO PEDREIRA DA CRUZ JUNIOR 
e de CRISTINA MARIA PINHEIRO DE SOUZA PEDREIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, secretária, , nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 03 de março de 1999, fi lha de DINAEL ALFREDO 
DA SILVA e de SIONÉIA DOS SANTOS SILVA. 
ELIAS DA LUZ ALVES e ADRIANA LEMOS. Ele, de nacionalidade 
brasileira, consultor de vendas, divorciado, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 09 de novembro de 1967, fi lho de JOSÉ DA LUZ RO-
DRIGUES e de ALICE ALVES RODRIGUES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, consultora de vendas, divorciada, nascida em Quirinópo-
lis, GO, no dia 15 de julho de 1973, fi lha de BENEDITO DE PAULA 
LEMOS e de MARGARIDA MARIA LEMOS. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto,  11 de janeiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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 ALVES DE CARVALHO e VALCILÉA FONSECA 
DE JESUS, sendo ELE fi lho de ALBERTO BORBOREMA DE CAR-
VALHO e de CATARINA ALVES PERFEITO DE CARVALHO e ELA 
fi lha de VALCI DOS SANTOS DE JESUS e de LEA DO SOCORRO 
SOUZA FONSECA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/01/2021.
 
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. GABRIEL RODRIGUES DEJAVITE e LARA FERNANDA 
DE BARROS, sendo ELE fi lho de GILBERTO LUIZ DEJAVITE e de 
ELIZETE RODRIGUES DEJAVITE e ELA fi lha de DONIZETE DE 
JESUS TEODORO DE BARROS e de RITA DE CÁSSIA BONJAR-
DIM DE BARROS;
2. FRANCIMAR SOARES DOS SANTOS e FABIANA CA-
PRIO MARQUES PADILHA, sendo ELE fi lho de FRANCISCO DE 
ASSIS VIEIRA DOS SANTOS e de ANALICE DA SILVA SOARES e 
ELA fi lha de ORLANDO CAPRIO e de TERESA TEIXEIRA CA-
PRIO;

3. ERICO ANTONIO ASSUINO JUNIOR e VANESSA DA 
SILVA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de ERICO ANTONIO 
ASSUINO e de SUELI SILVA RAMOS ASSUINO e ELA fi lha de 
MIGUEL MAXIMIANO DOS SANTOS e de SHIRLEI MENEZES DA 
SILVA DOS SANTOS;
4. EDMAR MOREIRA CRUZ e SALVADORA CORTEZIA, 
sendo ELE fi lho de AURINDO OLIVEIRA CRUZ e de EDITE ROSA 
MOREIRA e ELA fi lha de JOAQUIM CORTEZIA e de IZABEL SO-
LER;
5. VINÍCIUS DI BIASI FIGUEIRA e BRUNA EULALIO SAM-
PAIO, sendo ELE fi lho de CARLOS ROBERTO FIGUEIRA e de 
CLEIDE DI BIASI FIGUEIRA e ela fi lha de EDUARDO FRANCISCO 
SAMPAIO e de ROSIMEIRA EULALIO DA SILVEIRA;

6. HENRIQUE LUIS RONDA e ANDRESSA REGINA BENINI 
FERREIRA, sendo ELE fi lho de VALDIMAR ANTONIO RONDA e 
de ANA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS RONDA e ela fi lha 
de MARCIO BENINI FERREIRA e de SANDRA REGINA LEITE DE 
BARROS FERREIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 09/01/2021.


