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Coronavac tem eficácia de 50,38%

Ambiental desmonta 
esquema de cortes 
ilegal de árvores

Divulgação Divulgação

Divulgação

Guilherme BATISTA

Incêndio destrói lojas no 
centro de José Bonifácio
Segundo o Corpo de Bombeiros, Rio Preto enviou 
quatro viaturas para o local.  O incêndio atingiu 100% 
das lojas Pimenta kids e Mercadão de Utilidades, no 
centro da cidade. Não houve feridos.        Pág.A4

Prefeitura recebe R$ 3,7 mi no primeiro repasse de ICMS do ano
Rio Preto recebeu R$ 3.784.452,45 neste primeiro repasse. O depósito é referente aos montantes arrecadados no período de 4 a 8 deste 
mês. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais.   Pág.A3

Distrito reforça 
recuperação
de estradas na 
época de chuvas

Polícia Ambiental flagrou galpão 
com madeira nativa serrada em 
Macaubal e acabou desvendando 
esquema de corte ilegal. Pág.A4

VACINA DO BUTANTAN

O Instituto Butantan e o Go-
verno de São Paulo informaram 
nesta terça-feira (12) que a 
vacina contra o coronavírus ob-
teve 50,38% de eficácia global 
no estudo clínico desenvolvido 
no Brasil, além de proteção de 
78% em casos leves e 100% 
contra casos moderados e 
graves da COVID-19. Todos 

CARREATA
Lojistas de carros 

usados fizeram 
carreata ontem 
contra ICMS e 
dizem que em 
Rio Preto 200 

empresas e dez 
mil empregos es-
tão ameaçados.             

Pág.A2

Pág. A3

Câmara abre 
protocolo para 

receber propostas 
dos vereadores

os índices são superiores ao 
patamar de 50% exigido pela 
OMS (Organização Mundial de 
Saúde). “Esperamos que as 
autoridades entendam o mo-
mento e ajudar nossa população 
a receber as vacinas o mais 
rapidamente possível”, afirmou 
o Diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas.             Pág.A5

Taxa de ocupação 
de UTIs na região 
continua subindo 
e chega a 67,4%

Em coletiva ontem, 
virologista da 
Famerp garante que 
vacina é segura

Pág. A5 Pág. A5

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (Democratas) será o 
intermediador do pedido do 
deputado estadual, Itamar Bor-
ges (MDB), para que as Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos 
do Estado de São Paulo não 
sofram redução nos repasses 
de recursos de convênios com 
o Estado. A intenção é que esse 
pedido chegue ao governador 
João Doria.                Pág.A3           

Temporal provoca alagamentos, 
queda de árvores e deixa sujeira

Pág. A2

A Câmara de Rio Preto lan-
ça nesta quarta-feira a Frente 
Parlamentar de Combate à 
Covid com a proposta de fis-
calizar e ajudar principalmente 
serviços essenciais do municí-
pio no combate à pandemia, 
entre eles saúde, educação e 
economia. Lançamento acon-
tecerá nesta quarta-feira (13), 
às 17h, no Plenário. Pág.A3

“A reunião ocorreu na se-
gunda semana do ano para 
que os gestores pudessem 
aproveitar os primeiros dias 
efetivos para fazerem mudan-
ças estruturais e um diagnós-
tico de cada secretaria”, disse 
o pefeito Fernando Cunha. Um 
dos assuntos foi a execução do 
orçamento de 2021. Pág.A3

Um muro de 60 metros 
caiu na rua Ceron Volpe, no 
bairro Vila Toninho. Duas 
pessoas ficaram ilhadas, 
uma delas foi resgatada de 
dentro do interior do veículo 
na avenida Alberto Andaló, 
a outra pessoa abandonou 
o veículo e estava na enxur-
rada, mas fora de perigo. Os 
bombeiros fizeram a remo-
ção dos dois veículos para 
um local seguro.     Pág.A2

Frente Parlamentar
vai agir junto a 
serviços essenciais 
no combate à Covid

Deputado pede que 
governo suspenda 
corte de verba às 
Santas Casas

Prefeito de Olímpia 
faz primeira 
reunião com todo 
secretariado

Temporal na segunda à noite deixou algumas avendias alagadas
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PROUNI

Interessados em participar 
da primeira seleção de bolsis-
tas do Programa Universidade 
Para Todos (ProUni) podem se 
inscrever a partir de hoje (12), 
até a próxima sexta-feira (15). 

Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), as institui-
ções particulares de ensino 
superior que participam do 
programa oferecerão 162.022 
bolsas de estudo, sendo 
76.855 integrais e 85.167 
parciais, com 50% de desconto 
sobre o valor do curso.

A relação das instituições 
e dos cursos disponíveis pode 
ser consultada na página do 
programa na internet. Também 
é possível pesquisar as opções 
ofertadas por cidades e por tipo 
de bolsa (integral e parcial), 
modalidade (presencial e a 
distância).

De acordo com o MEC, 
os estados com os maiores 
números de bolsas ofertadas 
são São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná e Rio Grande do Sul.

Para concorrer às bolsas 
integrais, o estudante deve 
comprovar que sua renda fa-
miliar bruta mensal não excede 
1,5 salário mínimo (R$ 1.650) 
por pessoa. Para as bolsas 
parciais, a renda familiar bruta 
mensal deve ser de até três sa-
lários mínimos por pessoa (R$ 
3.300). O candidato também 
precisa ter feito a edição mais 
recente do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), ter 
alcançado, no mínimo, 450 
pontos de média das notas 
e não ter tirado nota zero na 
redação.

O resultado da primeira 
chamada será divulgado neste 
mês, no dia 19. O ProUni ofe-
rece mais duas oportunidades 
para os candidatos concorre-
rem às bolsas de estudo, que 
são a segunda chamada e a 
lista de espera. O cronogra-
ma completo também pode 
ser consultado na página do 
programa.

Inscrições para 
bolsistas vão até 

sexta-feira
Da REDAÇÃO

SETOR DE VEÍCULOS

Alta no ICMS ameaça 200 lojas e 
dez mil empregos em Rio Preto

O protesto aconteceu por 
conta do aumento do ICMS 
deste setor, que chegou na 
casa dos 207%. De acordo 
com o diretor da Alva (As-
sociação dos Lojistas de 
Veículos Automotores), João 
Francisco Pereira Neto, o go-
verno estadual quase triplicou 
o valor do ICMS. 

De acordo com a Alva, 
são mais de 13 mil lojas 
cadastradas no estado de 
São Paulo, mais de 150 mil 
empregos diretos, sem contar 
os indiretos, como oficinas, 
lava-jatos e outros prestado-
res de serviços. 

“Em Rio Preto são mais de 
200 lojas e mais de 10 mil 
empregos diretos. Com esse 
aumento a maioria vai fechar, 
fica inviável trabalhar”, enfati-
za João Francisco. “Estou no 

ramo há mais de 30 anos e tá 
ficando inviável trabalhar. Para 
se ter uma ideia, um carro de 
R$50 mil reais, só de ICMS ele 
tem R$3 mil”, explica o diretor.

O protesto em forma de 
carreata foi pacífico, saindo da 
Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto, passando pela Avenida 
Bady Bassit, em frente à Re-
ceita Federal, posteriormente 
o trajeto seguiu pela Avenida 
Alberto Andaló, passando em 
frente a Prefeitura.

Segundo o diretor jurídico 
da Alva, Éder Vasconcellos, a 
Associação faz parte da Fe-
nauto ( Federação Nacional 
de Automóveis) e represen-
tantes de lá já estão falando 
diretamente com o governo 
estadual a respeito dos pro-
testos e da nossa indignação. 
“Vamos enviar fotos e notícias 
do protesto de hoje pra que 
isso também chegue ao go-
verno estadual”, disse.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Carreata ontem em protesto ao aumento do ICMS percorreu várias ruas da cidade

Guilherme BATISTA

TEMPORAL TALHADO

Distrito intensifica 
recuperação de estradas 

O período de chuva acaba 
afetando diretamente as es-
tradas rurais da região. Para 
que os trechos mais afetados 
fiquem em condições de uso 
o quanto antes, no distrito de 
Talhado o subprefeito Ronaldo 
Oliveira solicitou reparos emer-
genciais nas vias.

Desde o início do ano a 
subprefeitura está com o pro-
grama de recuperação de vias 
ativo, que envolve nivelamento 
de solo e roçada. O nivelamen-
to de solo já foi feito nas estra-
das rurais, condomínios São 
Luiz 1 e 2, condomínio Pingo 
D’ Água, bairro São José e as 
estradas municipais de Onda 
Verde e Guapiaçu.

As roçadas também estão 
sendo feitas, conforme explica 
Ronaldo Oliveira. “No verão, o 
sol forte e a precipitação das 
chuvas fazem com que o capim 
cresça muito rápido. Nosso tra-
balho é contínuo e com muito 
zelo, para deixar nosso distrito 
sempre limpo. Esse serviço 
também é realizado nas praças 
e parques, que precisam estar 
em condições de uso pelos mo-
radores”, afirmou o subprefeito.

A limpeza das ruas e reco-
lhimento de galhos e mate-
riais que podem servir como 
criadouro da dengue, está 
acontecendo, principalmente, 
nas margens da vicinal, lugar 
mais recorrente de descarte 
de materiais plásticos, latas e 
garrafas.

Andressa ZAFALON
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Chuva provoca alagamentos
 e queda de árvores

A chuva que caiu em Rio 
preto causou alagamentos em 
avenidas e em alguns pontos da 
cidade, por volta de 19h, desta 
segunda-feira (11).

Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, as ocorrên-
cias atendidas pela corporação 
em decorrência do alagamento 
foram das 19h até às 21h30. 
Neste período houve a queda 
de quatro árvores, sendo uma 
na Avenida Murchid Homsi e a 
outra no bairro Mansur Daud. 
A localização das outras duas 
árvores não foi informada.

Um muro de 60 metros caiu 
na rua Ceron Volpe, no bairro Vila 
Toninho. Duas pessoas ficaram 
ilhadas, uma delas foi resgatada 
de dentro do interior do veículo 
na avenida Alberto Andaló, a ou-
tra pessoa abandonou o veículo 
e estava na enxurrada, mas fora 
de perigo. Os bombeiros fizeram 
a remoção dos dois veículos para 

um local seguro.
De acordo com o coronel da 

Defesa Civil Carlos André Medei-
ros Lamin o trecho mais crítico do 
alagamento foi o entroncamento 
da avenida Bady Bassit com a 
rua Pedro Amaral. “Percebemos 
que em 20 minutos de chuva 
ultrapassou 100 milímetros por 
metro quadrado de água. Foi um 
volume alto em um período cur-
to, o sistema de microdrenagem 
acaba não conseguindo escoar 
toda a água, isso é agravado 
por problema do lixo que entope 
os bueiros e impede que a água 
escoe”, explica.

A Defesa Civil possui quatro 
pluviômetros distribuídos nos 
pontos cardeais da cidade. O 
volume máximo de chuva regis-
trado foi de 48 milímetros no 
Jardim Nazaré e o mínimo de 28 
milímetros no Eldorado. A média 
de chuva registrada ontem foi de 
40 milímetros.

O coronel chama atenção 
para os lixos descartados direta-

mente no chão e também para 
os sacos de lixo deixado nas 
calçadas de residências. “Em 
vistorias, observamos a presença 
de muitos sacos de lixo espalha-
dos no solo. É importante que 
residentes e comerciantes não 
coloquem lixos em via pública, 
caso não haja lixeira coloque 
apenas minutos antes de o 
coletor de lixo passar”, orienta.

Para o coronel, as pessoas 
precisam ter mais paciência e 
cautela em dias de chuva. “A 
recomendação é esperar baixar 
o volume de água para trafegar 
e assim evitar o risco de ficar 
ilhado e também não transitar 
em poças de água, principal-
mente motociclistas, porque elas 
podem esconder buracos que 
estão encobertos. Além disso, 
as tempestades geralmente 
são seguidas de raios, portanto 
o ideal é ir para local seguro e 
não fazer atividade esportiva ao 
ar livre, nem permanecer em 
piscina neste período”, alerta.

Sue PETEK 

SANCIONADA

Divulgação

Vários pontos 
registraram 
alagamentos e 
queda de árvores 
em Rio Preto na 
segunda à noite

Lei regulamenta doação de materiais inutilizados do município a entidades

O Prefeito Edinho Araújo 
sancionou a lei que destina 
todo material didático e de 
apoio que for considerado 
irrecuperável, desatualiza-
do ou inservível, a entida-
des, como, por exemplo, 
o Fundo Social de Solida-
riedade, cooperativas de 
recicláveis ou associações 
de catadores de materiais 
recicláveis, que estiverem 
devidamente habilitadas e 

cadastradas no Município.
O projeto de lei é do ve-

reador Pedro Roberto (Pa-
triota), que diz que todas 
as escolas poderão fazer 
essas doações. “O objetivo 
maior da criação da lei é 
dar destinação adequada 
aos materiais e que eles se-
jam realmente reciclados. 
É um ganho muito grande 
para a sociedade, porque, 
além da destinação ade-
quada, pode também gerar 
renda para outras pesso-

as”, explica.
As entidades que re-

ceberem essas doações 
poderão de fato reciclar os 
produtos e, se estiver em 
condições depois disso, 
revendê-los. 

De acordo com os ter-
mos da Lei, material irre-
cuperável é todo material 
didático ou de apoio que 
não possa ser utilizado 
para seus devidos fins, por 
conta da perda de suas 
características ou em razão 

da inviabilidade econômica 
de sua recuperação.

Já desatualizado é todo 
material também didático e 
apoio, cujos dados estejam 
desatualizados e que não 
acompanhem a evolução 
da sua área de especiali-
zação. E, por fim, Inservível 
é todo material que não 
possa ser utilizado devido 
à sua exposição a agentes 
contaminantes, tais como 
roedores, aves, substâncias 
tóxicas e similares.

Andressa ZAFALON
Divulgação

Pedro Roberto é autor do projeto de lei sancionado
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VEREADORES

OLIMPÍA

Protocolo aberto
A partir de hoje os vereadores já podem protocolar, por 

exemplo, projetos, indicações, requerimentos, moções de 
apoio ou de repúdio. A expectativa é sobre a essência da 
primeira proposta da legislatura de 2021 a ser protocolada. 
Como tem vereadores novatos, será que vai surgir alguma 
ideia inovadora? Ou será que a primeira proposta a receber 
o carimbo do protocolo será de congratulação para homena-
gear alguma personalidade? Tudo é possível, porque o foco 
pela reeleição começa assim que o vereador se acomoda na 
cadeira no plenário da Casa. O vereador Júlio Donizete (PSD, 
foto), por meio de sua assessoria, informou que vai protocolar 
quatro indicações. Donizete ainda se encontra na sua casa se 
recuperando depois de ficar 37 dias internado no hospital para 
receber tratamento com o objetivo de combater a covid-19.

Água fria
A inundação da avenida 

Bady Bassitt na região do 
cruzamento com a rua Pedro 
Amaral, na segunda-feira à 
noite, pode ser considera-
da um balde de água fria 
no governo Edinho Araújo 
(MDB). Pelas obras que 
foram executadas no então 
governo Valdomiro Lopes 
(PSB) para acabar com as 
enchentes, era difícil de pre-
ver que ocorreria inundação 
novamente como aconteceu 
com frequência no passado. 
O problema persiste e o 
governo de plantão precisa 
encontrar uma solução para 
evitar que os comerciantes 
sofram as consequências.

Criação de gatilhos
Há mais de um ano que a Proposta de Emenda à Constituição 

186/19, mais conhecida por PEC Emergencial, está em trami-
tação no Senado. Quando ela foi apresentada, em novembro 
de 2019, nem havia pandemia. Apenas um mês depois o vírus 
seria identificado na província de Wuhan, na China. O surto virou 
epidemia, depois pandemia e a proposta ainda não tem perspec-
tiva clara de votação. A PEC propõe a criação de “gatilhos” que 
seriam acionados sempre que a regra de ouro fosse descumprida. 
Falta ainda o relator da matéria, senador Márcio Bittar (MDB-AC), 
apresentar o relatório, o que deve acontecer em fevereiro, quando 
o Congresso retomar os trabalhos, os presidentes das duas Casas 
forem eleitos e, nas palavras de Bittar, ” o ambiente político se 
mostrar mais adequado”. O texto acertado com o governo foi 
enviado aos líderes no mês de dezembro.

Reivindica
Celso Peixão (MDB) reve-

lou que vai reivindicar a pre-
sidência de uma Comissão 
Permanente, porém, diz que 
o assunto será debatido com 
o presidente Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) e com os 
demais pares. “Vamos de-
bater esta semana para de-
cidir qual Comissão que eu 
tenho condição de assumir”, 
diz, se referindo que precisa 
entender do assunto para 
poder desenvolver um bom 
trabalho em prol da cidade. 
A eleição para escolher os 
presidentes e os membros 
das comissões acontecem 
na primeira sessão do ano, 
dia 26 de janeiro.

Lança
O MDB lançou ontem a 

candidatura de Simone Tebet 
para disputar a Presidência 
do Senado. Outros senadores 
emedebistas também alme-
javam a vaga, porém, desis-
tiram por não agregar votos 
com o propósito de derrotar 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
apoiado pelo Planalto. A 
emedebista já tem 31 votos 
de partidos aliados e também 
deverá receber apoio de se-
nadores independentes do 
grupo “Muda Senado”. Para 
sair vencedora, precisa de 
41 votos. Como é indepen-
dente, a sul-mato-grossense 
tem grande chance e pode 
surpreender.

Encalhada
O ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, pressionou 
a Prefeitura de Manaus argu-
mentando que é “inadmissí-
vel” o não uso de cloroquina 
para o tratamento precoce, a 
fim de combater a pandemia. 
Até agora nenhum infecto-
logista de peso chancelou 
o uso do medicamento por 
entender que é inútil, já que 
não tem nenhuma compro-
vação científica para tratar 
a covid-19. Estados e mu-
nicípios têm feito devolução 
do remédio. Como o gover-
no investiu pesado, grande 
quantidade de cloroquina 
está encalhada pelos quatro 
cantos do País.

Êxito
Falando sobre a candida-

tura da companheira de par-
tido, o presidente do MDB, 
Pedro Nimer, enfatizou que 
a senadora Simone Tebet 
tem chance de obter êxito 
porque agrega o apoio de 
senadores que almejam um 
Senado independente, sem 
a interferência do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
“A senadora tem qualidade, 
experiência e é mulher”, 
pontuou. Ou seja, se sair 
vencedora do processo, será 
a primeira mulher a coman-
dar o Senado. Hoje, a eme-
debista ocupa a presidência 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ).

Bye bye
Como a política local 

está fria como um iceberg, 
uma nota sobre a despedida 
da Ford. O presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
diz que a montadora queria 
subsídio para permanecer 
no solo brasileiro. Ficou 101 
anos por aqui enfrentan-
do infraestrutura precária, 
moeda e política instáveis, 
além de imposto estratos-
férico. Detalhe: profissional 
qualificado é raro devido à 
péssima educação. O País 
corre o risco de perder outras 
empresas devido ao custo 
Brasil, portanto, a exemplo 
da Ford, poderão dizer: bye 
bye Brazil!

Prefeitura recebe 
R$ 3,7 mi de ICMS no 

primeiro repasse do ano
As Secretaria estadual da 

Fazenda e Planejamento re-
alizou nesta terça-feira (12) 
o primeiro repasse de ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) em 
2021 para os municípios. Ao 
todo, foram transferidos R$ 
523,88 milhões para 645 
cidades paulistas.

São José do Rio Preto rece-
beu R$ 3.784.452,45 neste 
primeiro repasse. O depósito 
é referente aos montantes 
arrecadados no período de 
4 a 8 deste mês. Os valores 
correspondem a 25% da arre-
cadação do imposto, que são 
distribuídos às administrações 
municipais com base na aplica-
ção do Índice de Participação 
dos Municípios (IPM) definido 
para cada cidade.

Para janeiro, a estimativa 
é transferir para as prefeitu-
ras do Estado o total de R$ 
2,9 bilhões em repasses de 

ICMS. Segundo a consulta de 
previsões de repasses dispo-
nibilizadas no site da Fazenda, 
Rio Preto deverá receber mais 
R$ 3 milhões no dia 19 e R$ 
10,7 milhões no dia 27. Com 
isso, o município deverá rece-
ber aproximadamente R$ 17,4 
neste mês, valor superior aos 
R$ 16,3 milhões repassados no 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

PREÇOSPARA SANTAS CASAS

COTA PARTE

primeiro mês do ano passado.
Os valores semanais trans-

feridos aos municípios paulistas 
variam em função dos prazos 
de pagamento do imposto 
fixados no regulamento do 
ICMS. Dependendo do mês, 
pode haver até cinco datas de 
repasses. As variações destes 
depósitos oscilam conforme o 

Repasse feito pela Secretaria da FAzenda do Estado é semanal

calendário mensal, os prazos 
de recolhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. A 
agenda de pagamentos está 
concentrada em até cinco pe-
ríodos diferentes no mês, além 
de outros recolhimentos diários, 
como por exemplo, os relativos 
à liberação das operações com 
importações.

Arquivo DHOJE

Frente Parlamentar de Combate a Covid 
quer atuar junto a serviços essenciais

A Câmara de Rio Preto lan-
ça nesta quarta-feira a Frente 
Parlamentar de Combate à 
Covid com a proposta de fis-
calizar e ajudar principalmente 
serviços essenciais do municí-
pio no combate à pandemia, 
entre eles saúde, educação e 
economia.

Segundo a assessoria da 

Câmara, na saúde a preocu-
pação é com a demora nas 
consultas, lotações das uni-
dades, a qualidade no atendi-
mento e condições de trabalho 
aos servidores. O transporte 
também precisa ser fiscaliza-
do e melhorado em relação 
às aglomerações, lotações e 
higienização.

De acordo com o Governo 
Estadual, em 2021 teremos 

aulas presenciais, por isso, a 
Frente Parlamentar também 
buscará ações concretas e 
efetivas para acompanhar a 
volta às aulas, as condições e 
higienização destas escolas, 
com a ajuda e ouvindo os 
pais, professores, trabalhado-
res e a própria Secretaria de 
Educação.

Em relação ao setor de 
economia, que há meses vem 

sendo afetado, a Frente Par-
lamentar vai acompanhar e 
debater ações que resgatem o 
emprego e a renda juntamente 
com o Poder Público e a socie-
dade civil organizada.

A criação desta Frente 
Parlamentar específica para 
tratar assuntos relacionados 
ao Covid acontecerá nesta 
quarta-feira (13), às 17h, no 
Plenário.

Andressa ZAFALON 

Já pensando na retoma-
das das aulas presenciais, 
a Prefeitura de Rio Preto 
publicou no Diário Oficial 
a abertura de registro de 
preços para prestação de 
serviço com fornecimento 
de material e instalação de 
telas de proteção em todas 
as escolas e prédios da 
Secretaria de Educação. No 
edital destaca-se não so-
mente as telas de proteção, 
como também espículas e 
passarinheiras.

De acordo com a nota 
enviada pela Prefeitura, 
as espículas são utilizadas 
como meio preventivo no 
combate aos pombos. Ela 
cria uma barreira física que 
impede que os pombos 
façam ninhos em certos 
locais na unidade escolar, 
evitando assim riscos à 
saúde. O registro de pre-
ços, neste caso, é feito por 
metro linear.

Já as passarinheiras, são 
uma espécie de grade que 
se coloca nas telhas infe-
riores para evitar que tais 
animais utilizem a abertura 
dessas telhas para aden-
trar e formar seus ninhos. 
O registro de preços da 
passarinheira é feito por 
unidade e tudo será instala-
do conforme a necessidade 
e após ordem de serviço 
expedida pela Secretaria de 
Educação.

Educação 
cota telas de 
proteção para 

escolas
Andressa ZAFALON 

Deputado pede a vice-governador 
reavaliação no corte de 12% da verba

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (Democratas) vai ser 
o intermediador do pedido do 
deputado estadual Itamar Bor-
ges (MDB) para que as Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos 
do Estado de São Paulo não 
sofram redução nos repasses 
de recursos de convênios com 
o Estado.

A intenção é que esse pedi-
do chegue ao governador João 
Doria. O encontro aconteceu na 
segunda-feira (11), no Palácio 
dos Bandeirantes.

De acordo com o deputado, 
o objetivo é que os repasses 
sigam integrais. “Na reunião 
com Rodrigo, discutimos, por 
exemplo, que a redução dos 
serviços prestados por esses 

hospitais – uma estimativa 
de 12% a menos – em outras 
áreas, tendo em vista o foco no 
combate à Covid-19, não venha 
a ser descontada nos repasses”, 
explica Itamar.

Para o parlamentar, a alter-
nativa é compensar o que não 
se atendeu em outras áreas com 

mais recursos para o enfrenta-
mento da pandemia.

Itamar Borges é coorde-
nador da Frente Parlamentar 
das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos de Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo 
e aproveitou o encontro com o 
vice-governador para também 
pedir a ampliação do projeto 
Santas Casas Sustentáveis.

“O Rodrigo deixou claro que 
este programa, coordenado 
pelo secretário de Saúde, Jean 
Gorinchteyn, junto com o secre-
tário-executivo Eduardo Ribeiro 
Adriano e o coordenador Osmar 
Mikio, será incrementado e 
reforçado no segundo semestre 
com a ampliação de recursos 
para atendimentos de outras 
áreas que não a de Covid, que 
até lá, se Deus quiser, vai se 
arrefecer”, diz ainda o deputado.

Andressa ZAFALON 

Prefeito faz primeira reunião 
com todos secretariado

O Prefeito da Estância Tu-
rística de Olímpia, Fernando 
Cunha (PSD), se reuniu na 
manhã desta terça-feira (12) 
com os secretários municipais, 
além da presença do vereador 
José Roberto Pimenta (Pode-
mos), eleito como presidente da 
Câmara. O vice-prefeito, Fábio 
Martinez (Podemos), não esteve 
presente devido a um imprevisto 
na Santa Casa da cidade com 
uma cirurgia de emergência.

“A reunião ocorreu na segun-
da semana do ano para que os 
gestores pudessem aproveitar 
os primeiros dias efetivos para 
fazerem mudanças estruturais e 

um diagnóstico de cada secreta-
ria”, disse Cunha.

Na pauta da reunião, os 
destaques são para a apresen-
tação do orçamento para 2021, 
o planejamento econômico e 
financeiro da Prefeitura, Daemo 
(autarquia de água e esgoto) 
e Prodem (empresa pública), 

além da elaboração das metas 
de gestão.

Cunha reafirmou seu com-
promisso de gestão. “Vamos 
atuar de forma unida e séria, 
pensando sempre no crescimen-
to da cidade e na melhoria da 
qualidade de vida da população”, 
ressalta.

Andressa ZAFALON 
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Ambiental desmonta 
esquema ilegal de corte 
de árvores em Macaubal

O 4° Batalhão da Polícia 
Ambiental autuou uma pes-
soa e deu advertência para 
outras quatro no município 
de Macaubal nesta terça-feira 
(12) durante a Operação Pan 
Amazônica.

De acordo com a Polícia 
Ambiental, durante a fiscali-
zação pelo centro da cidade, 
foi identificado em um galpão 
um estoque clandestino de 
madeira nativa sem licença 
válida para o armazenamento 
no local, cerca de 8,80 m³ de 
madeira nativa serrada, em 
diversos cortes.

O proprietário do local 
informou a Polícia Ambiental 
que parte da madeira que 
era  de árvores  da espécie 
Angico e Ipê já estava no local 
há bastante tempo e ainda 
afirmou que prestava serviço 

em diversas propriedades onde 
foi serrando árvores que já se 
encontravam caídas.

Ainda de acordo com ele, 
essa madeira era armazenada 
no galpão. O dono do galpão 
ainda contou a Polícia Am-
biental que há poucos meses 
havia trazido e armazenado 
madeiras serradas de Jatobá 
alegando serem para outras 
duas pessoas identificadas. O 
Jatobá teria sido fracionada de 
uma área urbana de Macaubal.

Ainda no centro da cidade, 
uma mulher proprietária de um 
imóvel na  Rua Manoel Ferrei-
ra Pinto informou que havia 
consentido que cortassem a 
árvore, alegando que havia 
assinado um documento para 
a autorização junto a Prefeitura 
Municipal.

Já a Secretaria de Meio 
Ambiente  afirma que recebeu 
o pedido formal, mas que 
foi indeferido, alegando que 

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Madeira serrada de 
várias espécies sem 
certificação foi 
encontrada em 
galpão clandestino 
de Macaubal
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JOSÉ BONIFÁCIO VIOLÊNCIA

Foi preso nesta segunda-
-feira (11) por volta de 18h40 
um serralheiro de 28 anos após 
agredir sua companheira de 26 
anos.  O caso aconteceu na Rua 
São Sebastião no bairro Boa 
Vista em Rio Preto.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, poli-
ciais militares foram acionados 
via Copom para verificar a 
ocorrência e encontraram a 
vítima sendo socorrida pela 
Unidade de Resgate do Corpo 
de Bombeiros. Ela informou 
que foi agredida fisicamente 
pelo companheiro com socos, 
pontapés e chutes na região 
das costelas e do abdômen e 
mordida na região das nádegas, 
além de ser arremessada no 
chão pelo agressor.

O serralheiro após as agres-
sões teria fugido do local e 
possivelmente  ido para casa 
de sua mãe, disse a vítima aos 
policiais.

A vítima informou ainda que 
havia três pés de maconha em 
sua casa que eram cultivadas 
em vasos no quintal. Os vasos 
foram localizados pela polícia 
assim como  quarenta e oito 
embalagens plásticas vazias na 
gaveta de roupas do agressor 
que possivelmente ele utilizava 
para armazenar as drogas para 
venda.

A polícia foi até a casa da 
mãe do agressor que confirmou 
que ele havia passado por lá, 
mas já não estava mais.

A mãe do agressor ainda 
informou que fez contato com 
o filho por telefone e que ele 
falou que iria até a Central de 
Flagrantes com seu pai, e de 
fato ele foi até o plantão e deu 
sua versão dos fatos.

A vítima foi encaminhada 
até a UPA Tangará onde foi 
atendida, medicada e passou 
por raio X e em seguida libe-
rada.

Uma vizinha da vítima, foi 
testemunha e informou que não 
foi a primeira vez que ocorreu 
as agressões. A vizinha ainda 
disse que as agressões foram 
presenciadas pela criança, filha 
do casal de apenas  um ano de 
oito meses, que ficou assustada 
e chorava muito.

A droga encontrada na casa 
do agressor foi apreendida. 
O agressor  ficou detido e 
permaneceu a disposição da 
justiça e irá responder por lesão 
corporal, ameaça, violência do-
méstica e uso de drogas ilícitas.

Serralheiro é 
preso após dar 
socos e chutes 

na esposa
Janaína PEREIRA

Incêndio destrói duas 
lojas no centro

Um incêndio atingiu duas 
lojas na região central de José 
Bonifácio - uma roupas infantis 
e  outra, de utilidades domés-
ticas -, na madrugada desta 
terça-feira (12), destruindo 
praticamente tudo.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, a corporação de Ri 
Preto foi acionada e enviou 
quatro viaturas para o local, 
sendo três de incêndio e uma 
de resgate.  O incêndio atingiu 
100% das lojas Pimenta kids 
e Mercadão de Utilidades, 
localizadas na Avenida 9 de 
Julho, 653. Não houve registro 
de feridos.

A equipe dos bombeiros 
se deslocou na madrugada e 
permaneceu no local na ma-
nhã desta terça-feira (12) para 
rescaldo do fogo.

De acordo com um comer-
ciante que tem loja na avenida, 
o incêndio iniciou por volta 
de 3h da manhã. “É muito 
triste, pois o fogo atingiu todo 
o estabelecimento comercial, 
o comentário é que o fogo foi 
provocado por fiação elétrica. 
O quarteirão foi interditado e a 
companhia de energia elétrica 
CPFL fez a interrupção de ener-
gia. Nós só poderemos abrir o 
comércio após o 12h, quando 
a energia for reestabelecida e 
a rua liberada”, comenta.

Sue PETEK 

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 cemitério 
da Ressurreição.

JOÃO BATISTA CRIVELIN, natural de Mo-
coca/SP faleceu aos 95 anos de idade. Era viúva 
da Sra. Joana Gonzales Gasques e deixa os 
fi lhos Sérgio, Maria Ivete, Vera Claudete, Márcia 
Gorete.  Foi sepultado no dia 11/01/2021, às 
17:00, saindo seu féretro do velório da Capela 
do Prever para cemitério da Ressurreição.

AMBROZINA DE OLIVEIRA LARANJA, 
natural de Guapiaçu/SP faleceu aos 88 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Arcidio Gouveia Laranja 
e deixa os fi lhos Maria de Lourdes, Maria de 
Fátima, Maria Roseli e José Luiz.  Foi sepultada 
no dia 11/01/2021, às 16:30, saindo seu féretro 
do velório da Capela do Prever para cemitério 
São João Batista.

MARIA PESSE FAVA, natural de Poloni/
SP faleceu aos 70 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Valdir Fava e deixa os fi lhos Valdir, Leandro 
e Luiz. Foi sepultada no dia 11/01/2021, às 
19:00, saindo seu féretro do velório da Capela 
do Prever para cemitério Parque Jardim da Paz.

ADELINA TULUSSI ZANATA, natural de 
Bebedouro/SP faleceu aos 94 anos de idade. 
Era viúva de Mário Zanata e deixa os fi lhos 
Antônia, Adevail, Izidoro, Waldir e Adenir. Foi 
sepultado no dia 11/01/2021, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela do Prever para 
cemitério São João Batista.

VILMA SOLDERA, natural de Santa Clara 
D’Oeste/SP faleceu aos 53 anos de idade. Era 
divorciada do Sr. Regivaldo Quirino Marques 
e deixa os fi lhos Vitor Soldera, Juliana Sol-
dera, Gislaine Soldera. Foi sepultada no dia 
12/01/2021, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório do Jardim da Paz para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ALFREDO JOSE FARINHA, natural de Por-
tugal faleceu aos 83 anos de idade. Era casada  
com a Sra. Dinalva Maia Farinha e deixa os fi lhos 
Luciana Maia, Lilian Maia, Alfredo José Farinha 
Junior e Cristiane Maia.  Foi sepultada no dia 
12/01/2021, às 17:00, saindo seu féretro do 
velório do Jardim da Paz para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MARIA ROSANGELA DE MORAIS, natural 
de Campina Verde/MG faleceu aos 49 anos 
de idade. Era solteira e deixa os fi lhos Daniel 
Francisco Morais Soares, Altina Rosa Morais 
Veloso.  Foi sepultada no dia 12/01/2021, às 
15:00,saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Duas lojas na região central de José Bonifácio ficaram totalmente destruídas com incêndio
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a pessoa que solicitou havia 
apenas protocolado o pedido.

Diante dos fatos consta-
tados durante a ocorrência, 
a Polícia Ambiental elaborou 
auto de infração ambiental 
(AIA) para o dono do galpão 
autor direto, por ter em seu 
depósito madeira nativa sem 
autorização sob pena de pagar 
a multa no valor de R$2.640.

Os outros dois homens 
considerados autores indiretos 
assim como para quem cortou  
a árvore nativa, o auto de infra-
ção ambiental de ambos com 
sanção de advertência.

DROGAS

ZONA NORTE

DE PASTEL
Criança de 3 anos é 

internada após se queimar 
com tacho de óleo

Uma criança de três anos 
sofreu queimaduras após der-
rubar tacho com óleo quente. 
O caso ocorreu nesta se-
gunda-feira (11). Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, por volta de 20h a 
família estava reunida em sua 
residência – mãe, o pai e os 
dois filhos – quando resolveram 
fritas três pasteis no tacho.

Após fritar os pasteis todos 
comeram no quarto. Em certo 
momento o filho de três anos 
do casal saiu do quarto. Os 
pais da criança pensaram que 
o menino iria tomar água como 
de costume. Daí ouviram a 
queda do tacho, quando  parte 

do óleo quente caiu em partes 
do corpo da criança.

O casal não possui veículo 
e pediu ajuda para o vizinho, 
que levou a criança até a Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) Santo Antônio. Depois 
a criança foi transferida para o 
Hospital da Criança e Materni-
dade (HCM), sendo orientada 
pela médica a procurar a po-
lícia para registrar um boletim 
de ocorrência.

A Assessoria do HCM in-
formou que o paciente está 
internado na emergência da 
pediatria do hospital e se-
gue sob acompanhamento da 
equipe médica. No momento, 
aguarda transferência para um 
hospital de queimados.

Sue PETEK 

Hospital da Criança e Maternidade (HCM)

Arquivo DHOJE

Baep prende quatro com
 22 quilos de maconha

Policiais Militares do 9° 
BAEP - Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia - estavam 
em patrulhamento de rotina 
pela Avenida Potirendaba  em 
Rio Preto quando avistaram 
um veículo HB20 preto, com 
quatro pessoas, três mulheres 
e um homem.

Na revista foi encontrado 
no interior do veículo no porta 
malas junto ao estepe três 
pacotes de maconha em tijolo 
embalado com fita crepe.

Os ocupantes do veículo 
caíram em contradição sobre 
a droga e de onde estavam 

vindo. Um deles indicou uma 
residência. Lá, em outro ve-
ículo havia uma sacola com 
dezessete tijolos de maconha 
bem como mais sete picota-
dos, além de R$150,00 em 
dinheiro. Na HB20 também 
foi encontrado R$ 42 reais em 
dinheiro.

Os envolvidos foram en-
caminhados para a Central 
de Flagrantes, por receio de 
fuga foi feito uso de algemas. 
Eles irão responder pelo crime 
de entorpecente. A droga foi 
apreendida e pesou aproxima-
damente 22 quilos.

Janaína PEREIRA

Família procura boi de estimação 
furtado próximo ao Linhão

Um boi foi furtado na Ave-
nida Elias Tarraf, próximo ao 
Linhão, na Zona Norte da cida-
de, por volta de 19h, no último 
domingo (10).

Segundo informações da 
filha do proprietário Luciane 
Silva de Oliveira, o boi de nome 
Francês está com a família há 
seis anos. “É de estimação 
e manso, meu pai Aparecido 
Silva de Oliveira pegou ele 
quando era ainda bezerro. O 
boi se tornou atração, pois ele 
sempre ficava na rotatória do 
shopping e muitas crianças iam 
até o local somente para tirar 
fotos com o boi, todos conhe-
cem o boi”, lamenta.

Luciane informou que câ-
meras de videomonitoramento 
captaram as imagens do boi 
sendo levado. “Consegui as 
imagem com uma pessoa 
do bairro Juriti ao percorrer o 
bairro procurando o boi. Desco-

brimos o percurso que o ladrão 
fez com o boi. O boi foi pego 
no pasto, próximo a CPFL”, diz.

Ainda segundo ela, em 
seguida o homem andou pelo 
linhão entrou no bairro Dom 
Lafaiete, saiu na avenida do 
shopping e entrou no bairro 
Juriti.  “Estamos muito tristes 
porque temos carinho pelo boi. 
Fizemos boletim de ocorrência 
e estamos divulgando nas re-
des sociais”, disse.

A família busca por informa-
ções para conseguir localizar 
o animal. As pessoas que 
souberem do paradeiro do boi 
poderão entrar em contato no 
número (17) 99611-1107. 
A polícia está investigando o 
caso.

Sue PETEK Divulgação
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O corpo humano, segundo consta nos autos filosóficos, é 
perfeito. No entanto, do ponto de vista técnico, nosso corpo 
é dotado de muitas assimetrias, como o comprimento dos 
membros superiores, membros inferiores e as medidas da 
face humana. 

Pode parecer estranho e ilógico, mas a matemática elu-
cida brilhantemente que, para configuração de um plano, 
são necessários três pontos, portanto um número ímpar, 
uma realidade assimétrica. Na natureza, persegue-se o trevo 
de três folhas, mas quando se encontra um trevo de quatro 
folhas, eis o delírio total. Na cultura cristã, a figura de Deus 
desmembra-se em três vertentes: Pai, Filho e Espírito Santo, 
a tríade ou trindade santa.

Nós, seres humanos, somos aparentemente imperfeitos 
em nossa constituição física, mas perfeitos na capacidade de 
adaptação, e isso se torna ostensivo quando observamos o 
comportamento das diferentes funções orgânicas. 

Enquanto uma pessoa respira segundo uma taxa de 12 
movimentos por minuto, outra pessoa executa plenamente 15 
movimentos respiratórios, sendo que ambas são saudáveis. 
Os batimentos cardíacos de quem está lendo este texto, nes-
te exato momento, podem ser da ordem de 70 por minuto, 
enquanto os batimentos de outras pessoas podem se manter 
ao redor de 80-90 por minuto.

Há pessoas que necessitam de 4-5 horas de sono noturno 
para o descanso adequado; outras pessoas necessitam de 
7-8 horas para efetivamente conseguir este mesmo descanso. 
Há pessoas que transpiram profusamente, enquanto alguns 
expelem míseras gotas de suor. Nossas funções orgânicas 
retratam condições assimétricas de normalidade, ou seja, 
podem ser considerados como normais ou como fisiológicos 
um determinado intervalo numérico e alguns valores numéricos 
em si, independentemente se os mesmos são pares, ímpares, 
iguais, diferentes ou semelhantes.

O modelo fisiológico do ser humano é variável no que tange 
a vários parâmetros, sem que isto comprometa o conceito de 
normalidade. Inobstante esta variabilidade, podemos nos de-
parar com algumas situações de gritante assimetria e, dessa 
forma, conseguir diagnosticar doenças. Foquemos no quesito 
pressão arterial, a qual reflete a intensidade de fluxo passando 
pelos vasos sanguíneos. Além da variabilidade existente entre 
as pessoas, como aquelas que convivem muito bem com ní-
veis pressóricos de 100 por 60 frente a outras pessoas com 
níveis pressóricos de 120 ou 130 por 80, deve-se considerar 
a variabilidade de níveis pressóricos entre os braços esquerdo 
e direito, como também a variabilidade pressórica entre os 
membros superiores e membros inferiores.

Medir a pressão arterial em ambos os braços tem sido um 
hábito cada vez mais raro nos consultórios, talvez devido a 
rotina de atendimento, mas consiste numa importante arma 
para suspeitar de alguns agravos cardiovasculares, especial-
mente dissecção de aorta e trombose arterial. 

A dissecção de aorta representa, na maior parte dos ca-
sos, uma consequência direta da hipertensão arterial. O que 
acontece numa dissecção é que a camada interna da aorta 
acaba não suportando níveis pressóricos muito elevados e, 
literalmente, desgarra das demais camadas, comprometendo 
o fluxo sanguíneo.

Normalmente, a pessoa que está apresentando uma dis-
secção de aorta, ou seja, está na fase bem aguda do processo, 
costuma se queixar de dor torácica muito forte, lancinante, 
associada a perda de força e sensibilidade em um dos braços. 

No exame clínico desta pessoa, além de níveis pressóricos 
elevados, o que chama atenção é assimetria dos níveis pres-
sóricos entre ambos os braços. No braço comprometido pela 
dissecção de aorta, os níveis pressóricos podem estar mais 
atenuados, comparativamente em relação ao outro braço.

No exame clínico desta pessoa, além de níveis pressóricos 
elevados, o que chama atenção é assimetria dos níveis pres-
sóricos entre ambos os braços. No braço comprometido pela 
dissecção de aorta, os níveis pressóricos podem estar mais 
atenuados, comparativamente em relação ao outro braço. 

As arritmias cardíacas são muito frequentes na população, 
principalmente após os 50 anos de idade. Uma das compli-
cações das arritmias é a formação de trombos ou coágulos 
dentro do coração. Estes trombos podem se dispersar por 
nossa circulação e obstruir vasos sanguíneos. Uma trombose 
numa grande artéria de um braço pode gerar uma assimetria 
de pressão arterial entre os dois braços.

No campo das cardiopatias pediátricas, especificamente as 
cardiopatias congênitas, que são aquelas passíveis de diag-
nóstico nos primeiros dias de vida, vale destacar uma doença 
chamada coarctação da aorta. Nesta patologia, a criança nasce 
com um estreitamento de um segmento da artéria aorta, o qual 
produz aumento da pressão arterial nos membros superiores 
e um descendo pressórico nos membros inferiores. 

Dessa forma, a simples medição da pressão arterial e 
também a palpitação dos pulsos permitem reconhecer um 
diferencial pressórico entre os braços e as pernas da criança.

Quando houver, portanto, alteração e principalmente assi-
metria nos níveis pressóricos entre um braço e outro ou entre 
braços e pernas, consulte seu cardiologista para avaliação 
adequada. Este profissional poderá te ajudar a definir se esta 
assimetria está dentro de um intervalo de normalidade ou se 
existe mais algum indício que reforce a existência de uma 
doença. 

Ainda que exames complementares sejam necessários para 
fins comprobatórios, nestes casos de assimetria pressórica, 
o simples fato da percepção clínica desta assimetria já é um 
poderoso recurso para otimizar a prevenção, diagnóstico e até 
o tratamento de um evento agravo cardiovascular.

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

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
A importância de medir a 
pressão arterial nos dois 

braços e nas pernas

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOVACINA DO BUTANTAN

Coronavac tem 
50,38% de eficácia

O Instituto Butantan e o 
Governo de São Paulo infor-
mam nesta terça-feira (12) 
que a vacina contra o corona-
vírus obteve 50,38% de efi-
cácia global no estudo clínico 
desenvolvido no Brasil, além 
de proteção de 78% em casos 
leves e 100% contra casos 
moderados e graves da CO-
VID-19. Todos os índices são 
superiores ao patamar de 50% 
exigido pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde).

Os resultados foram sub-
metidos a um comitê interna-
cional independente e já estão 
com a Anvisa (Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária), 
que analisa o pedido de uso 
emergencial do imunizante no 
Brasil. A pesquisa envolveu 16 
centros de pesquisa científica 
em sete estados e o Distrito Fe-
deral. O teste duplo cego, com 
aplicação da vacina em 50% 
dos voluntários e de placebo 
nos demais, envolveu 12,5 mil 
profissionais de saúde.

“É uma excelente vacina 
esperando para ser usada 
em um país onde morrem, no 
momento, em torno de mil 
pessoas por dia. Esperamos 
que as autoridades entendam 
o momento e ajudar nossa 
população a receber as vacinas 
o mais rapidamente possível”, 
afirmou o Diretor do Instituto 
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Butantan, Dimas Covas.
O estudo verificou que a 

menor taxa foi registrada em 
casos de infecções muito le-
ves, considerados score 2 
e verificados em pacientes 
que receberam placebo. De 
uma amostragem de 9,2 mil 
participantes, 85 dos casos 
muito leves foram de pessoas 
que receberam vacina, e 167 
em voluntários que tomaram 
placebo.

Já o resultado de eficácia 
dos casos leves, classificado 
como score 3, em pacientes 
que precisaram receber alguma 
assistência, foi de 77,96%, 
sendo que sete pessoas ha-
viam recebido a vacina, e 
outras 31, placebo.

Para os casos moderados 
e graves que necessitaram de 
hospitalização, a eficácia foi 
de 100%. Nenhum paciente 
infectado que recebeu a vacina 
do Butantan precisou de inter-
nação. Entre os que tomaram 
placebo, houve sete pacientes 
que precisaram de internação.

Todos os voluntários são 
profissionais de saúde, com 
risco muito alto e contínuo de 
exposição ao coronavírus. Eles 
receberam duas doses da vaci-
na, com intervalos de duas se-
manas entre cada aplicação. A 
pesquisa também demonstrou 
que o imunizante é extrema-
mente seguro – nenhuma rea-
ção adversa grave foi registrada 
entre os participantes.

O virologista e pesquisador 
da Famerp, Maurício Nogueira, 
comentou em coletiva nesta 
terça-feira (12) sobre os resul-
tados do estudo da Coronovac 
realizados em Rio Preto. A 
pesquisa teve início no mês 
de agosto e contou com a 
participação de cerca de 600 
voluntários, todos profissionais 
da saúde. A faculdade foi um 
dos centros selecionados pelo 
Instituto Butantan para partici-
par do estudo da Coronavac.

“A primeira resposta que 
nós temos neste momento é 
a de que temos uma vacina 
extremamente segura, cujo 
nenhum evento advento grave 
ou internação ocorreu pelo uso 
da vacina”, afirmou Nogueira.

Segundo o virologista, 
0,3% dos vacinados e 0,2% 
dos voluntários que recebe-
ram placebo tiveram eventos 
alérgicos. Os efeitos adversos 
mais frequentes registrados 
foram dor no local da vacina 
(40% dos voluntários), dor de 
cabeça (24%) e mal-estar e 
fadiga (10%). “Esses efeitos 
colaterais foram muito mais 

Virologista da 
Famerp garante 

que é segura
Vinícius LIMA

André BAITELLO

O virologista e pesquisador da Famerp, Maurício Nogueira, comentou em coletiva nesta 
terça-feira (12) sobre os resultados do estudo

presentes na primeira do que 
na segunda dose. Nós temos 
um perfil de segurança abso-
lutamente eficiente que nos 
dá segurança para seguir com 
a utilização da vacina”, comen-
tou o virologista.

Ele também falou sobre a 
eficácia da vacina constada 
durante a pesquisa. De acordo 
com o médico, foi observada 

uma proteção de 100% para 
grau 4 e 5, que são os mais 
graves e necessitam de as-
sistência hospitalar, A vacina 
protegeu também 77,9% dos 
voluntários para grau 3, que 
são pessoas que tiveram febre 
e precisaram de acompanha-
mento médico. Por fim, pro-
tegeu em 50,4% para quem 
teve grau 2, que são sintomas 

mais leves.
“Isso é um resultado ex-

cepcional pela situação que 
estamos vivendo. Hoje temos 
quatro UBSs atendendo casos 
respiratórios. Com a vacina, só 
precisaríamos de uma unidade. 
Isso traz um impacto econômi-
co, social e pessoal importante 
na população de Rio Preto”, 
afirmou.

QUASE NO LIMITE
Taxa de ocupação de UTIs continua 

subindo e Rio Preto quer mais leitos
A taxa de ocupação de leitos 

de UTI na região de Rio Preto 
teve um novo aumento nesta 
terça-feira (12). De acordo com 
o Seade (Sistema Estadual de 
Análise de Dados e Estatísticas) 
o índice subiu em 1,4 ponto 
percentual nas últimas 24 horas, 
chegando a 67,4%.

Com as mudanças nas regras 
do Plano SP, o limite para perma-
necer na fase amarela é de 70% 

de ocupação. “A taxa de ocupação 
da UTI na região de Rio Preto está 
muito preocupante. Nós estamos 
chegando próximo a 70%. O 
município vem se estruturando 
para aumentar a capacidade de 
atendimento”, afirmou o assessor 
especial da secretária de saúde 
de Rio Preto, André Baitello.

Ainda segundo ele, foi aber-
ta uma UBS para atendimento 
primário dos casos mais leves e 
o município já se estrutura para 
abertura de novos leitos. “Es-

peramos também que o Estado 
acompanhe essa nova abertura 
de leitos para conseguirmos man-
ter um atendimento de qualidade 
para os pacientes de Rio Preto e 
região.”

A ocupação em enfermarias 
também subiu e está em 51,4% 
e está com uma média de 69 in-
ternações por dia. Nas últimas 24 
horas, só o município de Rio Preto 
registrou um aumento de 20 
internações por síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), com 

117 na UTI e 223 na enfermaria, 
ultrapassando o índice de 70% 
de ocupação em UTI. Dentre os 
casos confirmados de Covid-19, 
são 73 pacientes na UTI e 108 
na enfermaria.

Principal hospital nos atendi-
mentos de rio-pretenses, a Santa 
Casa conta atualmente com 87 
pacientes internados, sendo 45 
em UTI (90% de ocupação). Já 
no Hospital de Base são 213 in-
ternações com 97 pacientes em 
UTI (66,8%).

Vinícius LIMA

URUPÊS OLÍMPIA
Prefeitura orienta equipes 
para combater escorpiões

A Prefeitura de Urupês, por 
meio da Vigilância Epidemioló-
gica, está realizando palestras 
orientativas sobre pragas urba-
nas, para as equipes das ESF’s 
(Estratégias Saúde da Família).

Os profissionais da saúde 
do município estão receben-
do informações sobre riscos, 
prevenção e cuidados a fim de 
orientarem a população quanto 
a pragas, mas principalmente 
sobre escorpiões.

 O biólogo Mateus Gusta-
vo Basilio, profissional de IEC 
(agente de informação, educa-
ção e comunicação do setor de 
endemias) de Urupês, explica 
que a maioria dos casos de 
surgimento de escorpiões nas 

residências deve-se ao aumento 
do nível das chuvas e da tem-
peratura.

“A maior ocorrência de es-
corpiões em nosso município 
vem da rede de esgoto, e com o 
aumento das chuvas, os escorpi-
ões se refugiam nas residências 
e se proliferam, pois encontram 
um clima agradável dentro das 
casas, que é 25° a 30° graus”, 
fala Basilio

 Para conter a reprodução de 
escorpiões e outras pragas como 
baratas e aranhas, a Prefeitura 
irá realizar em breve o tratamen-
to químico na rede de esgoto 
da cidade. É dever de toda a 
população também, manter os 
quintais e terrenos particulares 
limpos e roçados para evitar a 
proliferação dessas praga.

Da REDAÇÃO

Mutirão contra dengue faz 
recolhimento em casas

Com intuito de intensificar 
o combate à dengue e manter 
o controle da doença no muni-
cípio, a Prefeitura de Olímpia 
promoverá, entre os dias 18 
de janeiro e 12 de fevereiro, o 
Arrastão “Todos Juntos Contra 
a Dengue”. O mutirão, que tem 
como objetivo eliminar criadou-
ros e evitar a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, será 
uma ação desenvolvida pelas 
secretarias de Saúde e Obras, 
Engenharia e Infraestrutura.

Durante a ação de limpeza, 
serão coletados todos os ma-
teriais que podem servir como 
criadouros da dengue, como 
pneus, garrafas e recipientes. 
Também serão recolhidos mó-
veis velhos, eletrodomésticos 
quebrados, restos de madeira, 

peças de metal, colchões, so-
fás e recicláveis (sucatas). O 
Arrastão apenas não recolherá 
entulhos de construção civil.

Segundo a secretaria de 
Saúde em 2020 foram registra-
dos apenas 55 casos positivos 
em todo o ano e nenhum óbito. 
Em caso de dúvidas sobre os 
cronogramas e as coletas, os 
moradores podem entrar em 
contato com a secretaria de 
Obras pelo contato (17) 3281-
6252. Informações sobre den-
gue podem ser esclarecidas com 
o Combate a Endemias, pelo 
telefone (17) 3281-2879.

Da REDAÇÃO



SOCIAL Jornal

CASA NOTURNA II

Sobre sua nova casa noturna, você já leu aqui e no meu blog, dia 
20 de outubro. Assim como seu empório “Seo Faria” no Duo JK, 
homenageia seu pai emprestando-lhe o nome, este homenageará 
sua mãe e receberá o nome de D.Maria. Meus leitores já sabiam 
que a casa terá três ambientes: um deck ao ar livre com frente 
para a avenida, um lounge muito chic, com sofás confortáveis 
para quem quer bebericar com os amigos ou namorar e ouvir uma 
boa música.E num outro piso, um restaurante elegante, com um 
cardápio preparado pelos professores da escola de gastronomia Le 
Grand Chef, fundada por Waldyr e hoje comandada por seu filho. 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
13 de janeiro de 2021

DOS MALES, O MENOR

A boa imprensa atua para ajudar o mundo a ser reorganizado, 
para reprovar ou aplaudir, principalmente onde é empregado o 
dinheiro público. A crítica desta coluna reverberou. Alguém na 
Secretaria de Obras da Prefeitura de Rio Preto, teve o bom senso 
de exigir que o assentamento do novo piso de ladrilhos hidráulicos 
do Mercado Municipal, fosse refeito, porque o monumento 
histórico, estava sendo vilipendiado por um serviço que não estava 
à altura da reforma. A administração de Edinho Araújo tem sido 
aplaudida graças a um artefato mágico: capricho e esse piso estava 
incompatível com o que Edinho fez até agora. Parabéns, prefeito!

VACINAÇÃO III

Um dos nomes mais cotados para ser o garoto-propaganda da 
campanha pró-vacinação que será bancada pelo Ministério da 
Saúde — uma campanha de R$ 52 milhões — é o do cantor Fábio 
Júnior. Sim, o cantor. Na campanha criada pela Fields Propaganda, 
Fábio Júnior canta sua versão de “Ai, que saudade d’ocê”, composta 
por Vital Farias (“Não se admire se um dia/Um beija-flor invadir/A 
porta da tua casa/Te der um beijo e partir/Fui eu que mandei o 
beijo/Que é pra matar meu desejo/Faz tempo que eu não te vejo/
Ai que saudade d’ocê”...) 

CASA NOTURNA I 

Apesar de estar indo de vento em popa a expansão das atividades 
de Waldyr de Faria Jr, que vinha anunciando com veemência a 
quem quisesse ouvir, que está construindo no local onde existia a 
Pizzaria Borá, na Avenida JK, um complexo noturno de boate, bar 
e restaurante como nunca houve em nossa cidade, as obras vão 
se atrasar. Waldyr sofreu no inicio do ano, um infarto em Brasília 
e foi submetido a uma angioplastia no Hospital do Coração do 
Brasil, que o contemplou com um stent.

     Do publicitário Washington 
Olivetto: “Saudades do tempo 
que a gente podia tomar mais 
vinhos do que cuidados”.

    Davi Alcolumbre não 
confirma a possibilidade de 
se tornar ministro de Jair 
Bolsonaro. Mas também não 
nega.

     Depois de comemorar 
domingo  seu aniversário que 
transcorre hoje, Allim Bassitt 
seguiu com a mulher, Lena 
para dez dias em Serra da 
Canastra.

     Confirmando nota dada 
aqui no final do ano passado, 
o prefeito Edinho Araújo 
contemplou o suplente de 
vereador Jean Dornelas, do 
MDB, seu partido, com o 
cargo de diretor do Procon. 
Dornelas é competente.

     Julio Casares, o novo 
presidente do São Paulo 
F.C., pretende recolocar o 
Morumbi no circuito de shows 
de música a partir deste 
ano. Assim que a pandemia 
permitir, claro!

     O prazo-limite que Luciano 
Huck se deu para decidir o 
que fará da vida em 2022 é o 
mês de julho deste ano.

    João Doria reuniu os 
645 prefeitos de São Paulo, 
quarta-feira, para falar sobre 
a gestão do estado com foco 
especial no planejamento da 
vacinação.

     Vitória, filha do advogado 
Celso de Mello e da psicóloga 
Patrícia de Mello, formou-se 
em Medicina em Campinas, 
no final do ano passado. E  
Júlia, a outra filha, acaba de 
ser aprovada em Medicina 
em Barretos.

    Pela passagem de seus 80 
anos, Walter Marques ganhou 
da filha Fernanda Azevedo 
Marques Sant’Anna, do genro 
Cleber Sant’Anna e do neto 
Roméro, uma comemoração 
com direito a almoço, bolo e 
velinhas .

    Prestem atenção: Luciana 
Barreto, âncora de alguns 
jornais da CNN. É hoje uma 
das mais bonitas e elegantes 
apresentadoras da televisão.

      A onda de aquisições 
de hospitais está longe 
de chegar ao fim. Neste 
momento, a Hapvida e a 
Intermédica disputam o 
mesmo ativo: o hospital São 
Paulo, localizado em Ribeirão 
Preto.

      Ex-integrante da 
Secretaria de Estado da 
Cultura e ex-diretor de 
Comunicação do Clube 
Paulistano, Rogério 
Matarazzo,irmão da hoje 
rio-pretense Vera Matarazzo 
Ribeiro, foi eleito no passado 
finde, um dos conselheiros 
daquela entidade.

* 

* 

LA BUONA PIZZA II 

Mas é preciso ter paciência porque só tem dois pizzaiolos  e a 
massa é feita na hora, isto é, não vem previamente congelada 
numa cozinha industrial, evitando assim aquele aspecto de massa 
molhada, na hora de ser servida. Essa vem com a massa bem 
sequinha. E também precisa ser comida lá. 

VACINAÇÃO II

Rio Preto já vinha se preparando para essa campanha, mesmo 
antes de haver definição para a vacina utilizada e de uma data de 
início. Por isso, a Secretaria da Saúde já adquiriu alguns insumos 
e equipamentos além dos enviados pelo Ministério e pelo estado. 
O secretário da Saúde Aldenis Borin não brinca em serviço.

LA BUONA PIZZA III

Otra cosita muy importante: o molho de tomate não é comprado 
pronto. É feito com o próprio tomate, portanto não é ácido 
pela adição de conservantes, nem tem aquele doce de açúcar 
adicionado para tirar a acidez. A massa é feita com farinha italiana 
e quando esfria, fica dura que nem quebra-queixinho. Nem Cristo 
corta. E olha que Cristo, segundo me contou o padre Silvio Roberto, 
é craque em cortar pizza!

CARNAVAL CARIOCA

A Liga Independente das Escolas 
de Samba (Liesa) definiu  dia 14 
de dezembro   a ordem dos 
desfiles das escolas de samba 
do grupo especial no carnaval 
de 2021 que vai ocorrer no 
domingo (11) e segunda-feira 
(12) de julho, na Passarela 
do Samba da Marquês de 
Sapucaí. O sorteio aconteceu 
apenas com a presença dos 
presidentes das agremiações. 
N o  d o m i n g o  d e s f i l a r ã o 
Imperatr iz Leopoldinense, 
Mangueira, Salgueiro, São 
Clemente,  Viradouro e Beija-
Flor.Já na segunda-feira, abrirá 
o desfile, a Paraíso do Tuiuti, 
seguida da Portela, Mocidade, 
Unidos da Tijuca, Grande Rio e 
Vila Isabel.

VACINAÇÃO IV

Com recursos, menores, é claro, a Prefeitura de Rio Preto deverá 
divulgar amplamente a campanha de vacinação contra o Covid-19 
nos meios de comunicação, informando com detalhes os grupos 
prioritários, locais e horários de vacinação, assim que os trabalhos 
forem iniciados. A campanha já está sendo estudada pela DLM.

LA BUONA PIZZA IV

Parece simples fazer uma pizza. Uma prosaica pizza. Mas exige 
arte. Não é apenas colocar sobre a massa, os ingredientes 
desejados ao gosto de cada um. É preciso que essa massa venha 
bem assada, crocante. Tem coisa mais desagradável do que pizza 
com massa (como dizem os franceses, mi-cui - meio cozida?) 
Aquela massa molhada por baixo do recheio? Pizzarias que têm 
franquia, por fazerem massa meio cozida e congelada à espera 
de irem ao forno para acabar o processo de assar, costumam ser  
useiras e vezeiras em fazer aterrissar à mesa, esse tipo de pizza 
molhada. #Ficaadica 

PLANOS

U m  d o s  a m i g o s  m a i s 
próximos de Sergio Moro 
desenhou recentemente a um 
interlocutor o que seriam os 
planos do ex-juiz para 2022. 
Moro não será candidato no 
ano que vem. Mas apoiaria 
um nome que, em troca, 
realizaria o seu grande sonho: 
ser indicado ao Supremo, algo 
que Jair Bolsonaro prometeu e 
deu no que deu. 

VACINAÇÃO  I 

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Saúde, instituiu 
quinta-feira, dia 7, o Comitê para operacionalização da Campanha 
de Vacinação contra a Covid-19, que começa no dia 25 de janeiro 
em todo o estado de São Paulo. O objetivo do Comitê é mapear 
equipamentos e recursos disponíveis em cada secretaria envolvida 
para garantir que a Campanha ocorra sem intercorrências.

NO RIOPRETO 
SHOPPING I

Seguindo todas as normas  
de acordo com os decretos 
Mun ic ipa l  e  Es tadua l ,  o 
Riopreto Shopping lança sua 
Campanha de Férias repleta 
de novidades para as crianças 
se divertirem de forma segura 
antes da volta às aulas. Em um 
cenário totalmente inovador, 
com espaço na Praça 1 de 
Eventos, instagramável inédito 
e interativo, o “Tie Dye Station” 
chega com exclusividade ao 
shopping, proporcionando 
às crianças a experiência de 
confeccionar máscaras, bonés 
e camisetas com essa técnica 
de tingimento artesanal que 
conquistou as passarelas de 
moda e virou sensação em todo 
o país. 

EM NEW YORK

Será inaugurado no mês que 
vem o primeiro hotel da grife 
Fasano no exterior. O Fasano 
Fifth Avenue, situado entre as 
ruas 62 e 63, de frente para 
o Central Park, será um hotel 
exclusivo para sócios. Terá de 
apenas 22 unidades, entre 
quartos e apartamentos dúplex 
e será dirigido por Andréa Natal, 
que nos últimos 20 anos foi 
diretora-geral do Copacabana 
Palace.

NO RIOPRETO 
SHOPPING II

Mediante o pagamento, a 
criança escolhe o item que vai 
confeccionar, juntamente com 
as tintas para combinação de 
cores e da técnica de amarração 
preferida e será orientada por 
monitoras. Depois de pronta, 
a criança pode levar a peça 
para casa. O funcionamento 
é de segunda a sábado das 
13h às 20h e aos domingos 
e feriados das 14h às 19h. A 
idade mínima para participar da 
atividade é de seis anos. 

ESTACIONAMENTO VERTICAL

Agora, com as contas normalizadas que permitem atrair 
investidores sem risco de acabarem na justiça, um velho sonho 
do saudoso ex-presidente Toninho Homsi poderá ser concretizado 
pela atual diretoria Jesus Martin Neto, no Automóvel Clube: a 
construção de um espigão com aproximadamente dez andares 
plantado a partir da área da quadra coberta de basquete, para 
ser usado como estacionamento. É uma proposta que será levada 
ao Conselho Deliberativo, para que seja permitida uma parceria 
com uma empresa privada.

LA BUONA PIZZA I

Quando a semana começa a esmaecer e mostrar sua finitude
a pizza surge na vontade de muita gente,como ideal platônico de 
uma gastronomia light após uma presumível glutonaria do finde 
que se encerra. E gostaria de registrar aqui, que, disparado, a 
melhor pizza de Rio Preto é a do Daí,na esquina da Andaló com 
Marechal Deodoro.

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

O jovem médico Vitor, filho de Beia Menezes e Tuca Ve-
torasso Mendes, tem um sósia em Rio Preto: seu colega, 

também médico, Betinho Matarazzo Ribeiro Silva.
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A bonita rio-pretense Maura Gomes de Medeiros, esposa 
do médico Dráuzio Medeiros, hoje residindo em Cuiabá,na 

noite do réveillon.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

ERRATA: Para fi ns do “COMUNICADO” de “NOTIFICAÇÃO 
DERRADEIRA da Contratada: PEDRO CARLOS MONTAG-
NANE MARTINI ME, EMPENHOS 22258/20, 22259/20 E 
22260/20”, publicado no dia 05/01/2021, AJUSTA-SE confor-
me segue:
“Torna-se sem efeitos a referida publicação sendo substitu-
ída e adequada na publicação do dia 06/01/2021.” – SMS 
- DADM
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 19/18 – Contrato: COC/0005/19
Contratada: Noromix Concreto S/A
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 580/19 – Contrato: PRE/0458/19
Contratada: Essenza Segurança Patrimonial Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 628/19 – Contrato: PRE/0002/20
Contratada: L M Serviços de Agenciamento de Mão de Obra 
Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 02/19 – Contrato: PRE/0060/19
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia Me
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 08/2020
CONTRATO Nº COC/0006/21
COMPROMISSÁRIO: ARGUS DO BRASIL TECNOLOGIA 
EIRELI
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 
08 e 09, quadra 04, localizados no Loteamento Parque 
Tecnologico Vanda Karina Simei Bolçone, de propriedade do 
Município de São José do Rio Preto – SMO – Israel Cestari 
Júnior -- Valor Total R$1.779.057,15.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 08/2020
CONTRATO Nº COC/0007/21
COMPROMISSÁRIO: NICOLINI CORREA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 
07 e 08, quadra 02, localizados no Loteamento Parque 
Tecnologico Vanda Karina Simei Bolçone, de propriedade do 
Município de São José do Rio Preto – SMO – Israel Cestari 
Júnior - Valor Total R$1.538.601,62.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 487/2020
ATA Nº 0031/21
CONTRATADA: R. D. VELANI ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de disjuntores - Valor Unitário – Item 
13 - R$59,00 - SMA – Adilson Vedroni- Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 487/2020
ATA Nº 0032/21
CONTRATADA: A.C. LOPES ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de disjuntores - Valores Unitários – 
Item 01 - R$230,30; Item 02 – R$20,30; Item 03 – R$20,30; 
Item 04 – R$20,30; Item 05 – R$20,90; Item 06 – R$20,90; 
Item 07 – R$5,27; Item 08 – R$5,27; Item 09 – R$21,20  - 
SMA – Adilson Vedroni- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 479/2020
ATA Nº 0033/21
CONTRATADA: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E 
PARAFUSOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura - Valores 
Unitários – Item 12 - R$2,20; Item 13 – R$0,80; Item 14 – 
R$0,80; Item 15 – R$0,90 - SMS- Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 479/2020

ATA Nº 0034/21
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura - Valores 
Unitários – Item 07 - R$80,00; Item 10 – R$106,20; Item 32 – 
R$170,90 - SMS- Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO DE DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 556/2020 - 
PROCESSO 14184/2020
Objeto: Contratação de empresa para serviços no ramo de 
mecânica, funilaria, pintura, tapeçaria e solda de autos a 
serem prestados em veículos da Frota Municipal. Secretaria 
Municipal de Administração.
Impugnante: OFICINA MECÂNICA COLETI LTDA
Fica declarada improcedente a impugnação. O inteiro teor da 
decisão encontra-se no “Portal de Compras”. Fica mantida 
a data para o processamento do pregão para ocorrer no dia 
15/01/2021, às 08:30h. Adriana Tápparo – Pregoeira.
EXTRATO DE DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 547/2020 - 
PROCESSO 14130/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e insta-
lação de aparelhos de rastreamento veicular com sistema de 
gestão para os veículos da Secretaria Municipal de Educa-
ção.
Impugnante: VISION NET LTDA
Fica declarada improcedente a impugnação. O inteiro teor da 
decisão encontra-se no “Portal de Compras”. Fica mantida 
a data para o processamento do pregão para ocorrer no dia 
13/01/2021, às 08:30h. Adriana Tápparo – Pregoeira

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

1º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 002/2020
NOVO TERMINAL URBANO
OBJETO:- 04 (quatro) áreas públicas, medindo 2,25 m² cada
PERMISSIONÁRIO:- Jiinhong Li 23372263871
ATIVIDADE:- máquinas automáticas do tipo “Vending Machi-
ne”
PERÍODO:- 09/01/2021 a 08/01/2022
T.P. USO:- R$ 1.338,00 (Hum mil, trezentos e trinta e oito 
reais)
São José do Rio Preto, 09 de Janeiro de 2.021.

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

PORTARIA Nº 002 / 2021
DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia pregoeiro e equipe de apoio para pregões da Emurb 
– Empresa Municipal de Urbanismo.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, usando das suas atri-
buições legais como diretor-presidente da Emurb;
DESIGNA:
Art. 1º. Para exercer a função de pregoeiro da EMURB:
Marcelo Alves de Souza
Patrícia Aragão Marcello
Art. 2º - Para exercer as funções de equipe de apoio:
Estevão Gabriel Apparecido Borges
Augusto Felipe da Silva Nunes
Eduardo de Souza Magalhães.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos á partir de 01 de janeiro de 
2021, revogando-se as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 12 de janeiro de 2021.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
 

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

PORTARIA N.º 003 / 2021 
DE 12 JANEIRO DE 2021.
Designa os membros da Comissão de Licitação da Em-
presa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – 
EMURB.
.RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, Diretor Presidente da 

Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto 
- EMURB, no uso das atribuições legais e nos termos da Lei 
Federal n° 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela 
Lei n° 8.333 de 08 de Junho de 1994 e atualizações poste-
riores.
DESIGNA:
Art. 1º. Para Constituírem a Comissão de Licitação exercen-
do suas atribuições legais, os funcionários:
Presidente (a):
Patrícia Aragão Marcello
Vice-Presidente:
Maria Isabel Testasicca
Membros:
Marcelo Alves de Souza 
Makswell Seyiti Kawashima
Suplentes:
Gibran Belasques da Costa
Augusto Felipe da Silva Nunes
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos á partir de 01 de janeiro de 
2021, revogando-se as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 12 de Janeiro de 2021.
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto 
- EMURB
Rodrigo Ildebrando Juliano
Presidente

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

PORTARIA N° 004 / 2021 
DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Presidente e membro de Controle Setorial do Con-
trole Interno da EMURB.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando 
Juliano, no uso das atribuições legais:
DETERMINA:
Art. 1° - Fica nomeado o Sr. José Renato de Oliveira Júnior 
para exercer as funções do cargo de Presidente do Controle 
Interno, e o Sr. Jamil Zerati Junior para exercer as funções 
do cargo de membro do Controle Setorial do Controle Inter-
no da EMURB.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 12 de janeiro de 2021.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

DECRETO Nº 18.775
DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia os integrantes do COMTUR.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, VI; da Lei Orgânica deste 
Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal 
de Turismo – COMTUR, para um mandato de 2 (dois) anos, 
nos termos da Lei nº 13.665, de 05 de novembro de 2020, os 
seguintes membros:
I – DO PODER PÚBLICO
a) Representante do Turismo
Titular: Arlindo de Lima Junior
Suplente: Lucas Chagas
b) Representante da Cultura
Titular: Arthur Merlotti Cavalcanti
Suplente: Thais de Freitas
c) Representante do Meio Ambiente
Titular: Katia Regina Penteado Casemiro
Suplente: Washington Carvalho dos Santos
d) Representante da Educação
Titular: Joseane Spurio Costa
Suplente: Rosana Maria Ribeiro
e) Representante do COMDEPHACT
Titular: Kedson Barbero
Suplente: Giani Senefonte

II – DA INICIATIVA PRIVADA
a) Representante dos Meios de Hospedagem
Titular: Ana Lucia C. Baptista Leme
Suplente: Caroline Christina Braga Barboza Bevilacqua
b) Representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados
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Titular: Paulo Roberto da Silva
Suplente: Marcella Portella
c) Representante dos Agentes de Turismo
Titular: Maurício Sanitá de Azevedo
Suplente: Sebastião Pereira Martins
d) Representante dos Guias de Turismo
Titular: Daniela Brazolin
Suplente: Denilson Bernardes Dias
e) Representante dos Turismólogos
Titular: Célia Maria Gomes de Lima
Suplente: Nelsi Araújo Calazans
f) Representante dos Artesãos
Titular: Viviane Alves da Silva
Suplente: Silvia Regina Hernandes de Vasconcelos
g) Representante dos Eventos
Titular: Wander Ferreira da Silva Junior
Suplente: Rodrigo Figueira
h) Representante de Urbanistas
Titular: Fabiana Zanqueta
i) Representante do Setor da Noite
Titular: Lais Accorsi
Suplente: Ronaldo Castro Couto
j) Representante da Associação Comercial
Titular: Gislaine Galvez Freitas
Suplente: Aurélio Nestor Miranda Grisi
k) Representante do Sindicato do Comércio Varejista
Titular: Ricardo Eladio Di Lorenzo Arroyo
Suplente: Ricardo Ismael Di Lorenzo Arroyo
l) Representante das Universidades locais
1. UNORP
Titular: Rosimeire Ravazi Ayer
Suplente: Eloisa Maria Sodero Jacomini
2. FATEC
Titular: Liszeila Reis Abdala Martingo
Suplente: Fábio Roberto Leonel
3. UNIRP
Titular: Zélia Aparecida Valsechi da Silva
4. UNILAGO
Titular: Valeria Signorini Bernardino de Souza
Suplente: Anelise Spina Souza Lima
III – OUTROS, NA CONDIÇÃO DE OUVINTES
a) Representante da Guarda Civil Municipal
Titular: Subinspetor GCM Wellington Aurélio Ap. da Silva
Suplente: GCM 3º CL Gláucia Kiryelle Costa Vieira
b) Representante do SESC
Titular: Edimeire Maria Gerelli Piovezan
Suplente: Marcos Alamino Braz
c) Representante do SENAC
Titular: Alexandre Melinsky
Suplente: Murillo Michel
d) Representante do SEBRAE
Titular: Simone Ribeiro Haduo
Suplente: Iroá Nogueira Lima Arantes
e) Representante do SESI
Titular: Marcos Rogério Kapp
f) Representante da Polícia Civil
Titular: Dr. Silas José do Santos
Suplente: Dr. José Luiz Barbosa Junior
g) Representante da Polícia Militar
Titular: Coronel Fabio Rogério Cândido
Parágrafo único. A Diretoria do COMTUR será composta 
pelos seguintes membros:
I – Presidente: Célia Maria Gomes de Lima,
II – Vice-presidente: Kedson Barbero,
III – Secretária-Executiva: Rosimeire Ravazzi Ayer.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de janeiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local. 

DECRETO Nº 18.776
DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

Altera o Regimento Interno da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Negócios do Turismo, estabele-
cido pelo Decreto nº 15.974/2011.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, VI; da Lei Orgânica deste 
Município;

D E C R E T A:
Art. 1º O item 1.1.1 e o item 2, ambos do art. 5º, do Decreto 
nº 15.974, de 6 de outubro de 2011, passam a vigorar com a 
seguinte redação:
“(...)
1.1.1. Setor de Expediente e Controle Administrativo-Finan-
ceiro
...

2. Departamento de Administração de Áreas Permissiona-
das
(...)”.
Art. 2º O art. 10 do Decreto nº 15.974, de 6 de outubro de 
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 Ao Setor de Expediente e Controle Administrativo 
Financeiro compete:
I –  receber e direcionar as correspondências destinadas à 
Secretaria;
II – redigir documentos de resposta às correspondências 
destinadas à Secretaria;
III – redigir Termos de Referência para fi ns de licitação;
IV – organizar e conservar arquivos de documentos da 
Secretaria;
V – cuidar para que todos os recursos necessários para o 
bom andamento do trabalho estejam em pleno funciona-
mento;
VI – gerenciar autorizações de férias e ausências dos servi-
dores no Servidor On Line ou sistema equivalente;
VII – executar ações administrativas de apoio à Secretaria 
e ao Chefe do Departamento Administrativo e de Execução 
Orçamentária.”.
Art. 3º O caput do art. 14 do Decreto nº 15.974, de 6 de 
outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 Ao Departamento de Administração de Áreas Per-
missionadas compete:”.
Art. 4º O art. 23 do Decreto nº 15.974, de 6 de outubro de 
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23 Ao COMUDE – Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico compete:
I – planejar, desenvolver e fomentar atividades de formação 
dos permissionários e demais setores produtivos, visando à 
construção da economia popular solidária e ao desenvolvi-
mento econômico do Município;
II – promover o debate democrático e encaminhar ao Poder 
Público Municipal as proposições relativas à organização do 
trabalho dos permissionários e demais demandas do setor 
produtivo do Município, tais como:
a) sugestões de áreas de concentração dos permissioná-
rios, bem como aquelas que se refi ram aos locais para sua 
instalação;
b) quando necessário, realizar o acompanhamento das ativi-
dades de fi scalização do cumprimento das normas legais e 
de disciplina;
III – realizar e encaminhar ao Poder Executivo apontamentos 
para a revisão da legislação vigente que esteja relacionada 
com suas atividades, garantindo a aplicação do texto em 
vigência;
IV – ouvir e anotar as proposições dos permissionários, 
encaminhando-as ao Poder Executivo para que este delibere 
ulteriormente sobre o assunto.”.
Art. 5º O art. 30, do Decreto nº 15.974, de 6 de outubro de 
2011, passa a vigorar, com o parágrafo único renumerado 
como § 1º e acrescido do § 2º, que terão, respectivamente, a 
seguinte redação:
“§ 1º As atividades de Direção, Chefi a ou Assessoramento 
são atribuições que exigem escolaridade de nível superior ou 
qualifi cação técnica condizente com o cargo exercido.
§ 2º As relações hierárquicas defi nem-se no enunciado das 
atribuições das unidades e na posição que ocupam no orga-
nograma da Secretaria.”.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de janeiro de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local. 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO nº 24/2018 – CONCORRÊNCIA nº 03/2018 – 
PROC. nº 10/2018
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à prestação de serviços 
de apoio às atividades operacionais do SeMAE, com forneci-
mento de mão de obra, equipamentos e veículos.
Data da assinatura: 05.01.2021   Valor total reajustado: R$ 
14.796.875,24
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 03/2020 
- DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 01/2020 – PROCESSO 
SeMAE nº 03/2020. Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÃO.
Objeto: Prorrogação do contrato com readequação qualitati-
va e quantitativa e aplicação de reajuste à prestação de ser-
viços técnicos especializados em tecnologia da informação e 
comunicação – TIC, e demais serviços correlatos.
Prazo: 12 meses Valor total do contrato: R$ 3.093.842,86 
Data da assinatura: 11.01.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 02/2020 – PROC. 101/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada no acondicio-
namento, movimentação interna, transporte e disposição fi -
nal adequada de lodo e demais resíduos sólidos oriundos da 
Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE Rio Preto) 
e das Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) pertencentes 
ao sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do 
município de São José do Rio Preto/SP, sob responsabilida-
de do SeMAE, para os seguintes quantitativos anuais: 200 
toneladas de resíduos de gradeamento (Classe II-A), 3.150 
toneladas de areia (Classe II-B), 18.000 toneladas de lodo 
desaguado – torta (Classe II-A), 300 toneladas de resíduos 
de varrição de fábrica (Classe II-B) e 2.350 movimentações 
internas de caçambas.
HOMOLOGO, nos termos da Lei, este Processo Licitatório, 
por entendê-lo como regular, ADJUDICANDO o objeto à 
empresa CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA, declarada vencedora do certame, pelo valor 
total de R$ 6.115.085,00, em razão de ter oferecido o menor 
valor global para o fornecimento do objeto. S. J. Rio Preto, 
08.01.2021 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO 65/2020 –TOMADA DE PRE-
ÇOS 09/2020 – PROC. nº 72/2020
Contratada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
Objeto: Realocação de Adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Urano e Diniz e instalação 
de estrutura metálica para suporte e manutenção, incluindo 
fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas 
e equipamentos necessários à execução dos serviços.
Valor: R$ 599.415,22  Prazo: 4 meses Assinatura: 
05.01.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 12.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

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 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 88348560 7 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1910-1

                          Fica notifi cado, o espólio de Hilário Soto 
Garcia, proprietário do imóvel sito à Rua Luiz Antônio da 
Silveira, nº 243, quadra 99, lote D P/, Boa Vista, que em vir-
tude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1910-1, emitido 
em 18/12/2020, assinado pelo fi scal Rodrigo André Morsillo, 
tratando de falta de alvará de demolição, em desacordo 
com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95 e 10.537/09, de 
que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 
(trinta) dias a contar desta publicação, a multa no valor de 
R$ 602,40 (seiscentos e dois reais e quarenta centavos), 
uma vez que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto AR JU 88346784 1 BR, acusando "ausente".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste 
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei 
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntá-
rio, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá 
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento 
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será 
inscrito em dívida ativa, com posterior execução fi scal.
São José do Rio Preto, 12 de janeiro de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5859/2020

        Fica notifi cado, Davi Teixeira Cavalcante, proprietário 
do imóvel sito à Rua Dr. João de Oliveira Faria, nº 1010, 
Quadra 96, Lote 02, Jardim Nazaré, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº  5859, datada 
em 02/12/2020, assinada pelo fi scal Rodrigo André Mor-
sillo, tratando de falta de alvará para muro de arrimo (houve 
remoção de terra), em desacordo com as Leis Municipais 
5.135/92, 5.749/95 e 10.537/09, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346768 2  
BR  acusando "não procurado”.   
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 12 de janeiro de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5874/2021

        Fica notifi cado, José Roberto Tavares Filho, proprietário 
do imóvel sito à Rua Jorge Tibiriçá, nº 3515, Quadra 13, Vila 
Santa Cruz, que em virtude de ter sido enviado a Notifi cação 
de Embargo nº  5874, datada em 04/01/2021, assinada pelo 
fi scal Rodrigo André Morsillo, tratando de falta de alvará de 
reforma (reforma de prédio com adaptação de uso residen-
cial para comercial), em desacordo com as Leis Municipais 
5.135/92, 5.749/95 e 10.537/09, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346796 5  
BR  acusando "desconhecido”.   
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três 
reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.

São José do Rio Preto, 12 de janeiro de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
13 de janeiro de 2021

São José do Rio Preto, 12 de janeiro de 2021.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 01/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
comunica SINDICATO CONDUTORES AUTONOMOS DE 
VEICULOS RODOVIARIOS, CNPJ nº. 46.899.837/0001-15, 
cujo endereço atual é Rua Antonio de Godoy, 5899 – Jd. 
Morumbi, que fi cou decidido por esta Secretaria pela aplica-
ção de penalidade pecuniária no valor de R$ 602,40 (seis-
centos e dois reais e quarenta centavos), sendo lavrado o 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000177-1, tendo 
em vista a infração ao disposto no Art. 2º, §1º da Lei Muni-
cipal 5746/94, conforme Auto de Constatação/Notifi cação 
nº. 18998. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES
Agente Fiscal de Posturas 

 

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 34.786 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 (Republicação por Incorreção) 
AUTORIZA, o Secretário Municipal da Fazenda do Município de São José do Rio Preto, Sr. JOSÉ 
MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO, que detém a competência para movimentação financeira do 
Município e do Fundo Municipal de Assistência Social e, na ausência do Secretário da pasta da 
Fazenda, independente de comunicação formal às instituições financeiras, o servidor VAGNER 
VICENTIM, Assessor de Secretaria, a responsabilidade pela assinatura de documentos de abertura e 
encerramento de contas correntes, cheques emitidos para pagamento a terceiros e a realizar 
movimentação financeira junto aos Bancos, inclusive por meios eletrônicos, ficando homologados todos 
os atos posteriores à Portaria. OUTROSSIM, as assinaturas deverão ocorrer em conjunto com a 
servidora FERNANDA CORDEIRO HOVA, Chefe do Departamento de Controle Financeiro e, na 
ausência desta, ELOISA BATISTA BIGULIM, Agente Administrativo. 
PORTARIA N.º 34.810 DE 11 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: 
KATIUSCIA VERA, para exercer a Função de Inspetor Fiscal de Posturas, na Inspetoria Fiscal de 
Posturas da Secretaria Municipal de Habitação, criada pelo artigo 35 da Lei Complementar n.º 309/2010, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.   
AMANDA VIGNA, para exercer a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento 
Administrativo e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de Habitação, 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.   
JESSICA MEIRELES GRECCO OLIVATTI, para exercer a Função de Chefe de Departamento - 
FG.101.6, no Departamento de Urbanização da Secretaria Municipal de Habitação, 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.   
SELMA CRISTINA KETELUT CARNEIRO, para exercer a Função de Chefe de Departamento - 
FG.101.6, no Departamento de Habitação de Interesse Social da Secretaria Municipal Habitação, 
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.   
MIGUEL EVANDRO BARBEIRO MARINE, para exercer a Função de Chefia de Setor, no Setor de 
Cadastro e Informações Fundiárias da Secretaria Municipal de Habitação, criada pelo artigo 54 da Lei 
Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente.   
PAULO CESAR DE LIMA OLIVEIRA, para exercer a Função de Chefia de Setor, no Setor de Apoio 
Logístico da Secretaria Municipal de Habitação, criada pelo artigo 54 da Lei Complementar n.º 230/2007 
e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.   
PORTARIA N.º 34.811 DE 11 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: 
CARLOS ALBERTO SAVAZO, para exercer a Função de INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, na 
Inspetoria Fiscal de Posturas na Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 35 da Lei 
Complementar n.º 309/2010, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.   
JOSÉ CARLOS GARCIA DOS SANTOS, para exercer a Função de Chefe de Departamento - 
FG.101.6, no Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, 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.   
MARCOS ROGERIO DE CASTRO, para exercer a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no 
Departamento de Atendimento do Cata-Galho da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 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. 
 

 

 

ANDERSON JOSE RODRIGUES DE MOURA, para exercer a Função de Assistente Técnico - 
FG.102.1 no Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, 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. 
CHRISTIANE RENATA ABELAMA SENA SOMERA, para exercer a Função de Assistente Técnico - 
FG.102.1, no Departamento de Atendimento do Cata-Galho da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
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. 
JULIO CESAR DA SILVA, para exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1, na Divisão de 
Limpeza de Via Públicas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 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. 
VINICIUS ISIQUE VITERBO, para exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1 na 
Coordenadoria de Operação da Usina de Reciclagem da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
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. 
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, para exercer a Função de Chefia de Setor no Setor de Paisagismo 
da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 230/2007 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
CLEITON RICARDO MERLO, para exercer a Função de Chefia de Setor do Setor de Preparação de 
Compras, da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
JAQUELINE IZIDORO ROCHA PEREIRA, para exercer a Função de Chefia de Setor no Setor de 
Gerenciamento de Contratos da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
LUIZ BENEDITO FERREIRA, para exercer a Função de Chefia de Setor no Setor de Infra-Estrutura da 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 230/2007 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
MARLON TORQUATO MONTEIRO, para exercer a Função de Chefia de Setor no Setor de Remoção 
de Galhos da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
RAUL FERREIRA FILHO, para exercer a Função de Chefia de Setor no Setor de Carpintaria da 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 
69 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. 
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, para exercer a Função de Chefia de Seção na Seção de 
Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
BENEDITO DOS SANTOS, para exercer a Função de Chefia de Seção do Seção Viva Praça da 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 
69 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. 
NATALIA DOS SANTOS LAZARO, para exercer a Função de Chefia de Seção do Seção de 
Documentação, da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente. 
PORTARIA N.º 34.812 DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, a servidora de carreira ALEXANDRA REDIGOLO, para ocupar o Cargo em Comissão – 
DIRETOR - CD.101.3, lotada na Diretoria de Atendimento ao Público da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA, 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 34.813 DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, o servidor de carreira JOSE HENRIQUE GERALDES MARIANI, para ocupar o Cargo em 
Comissão – DIRETOR - CD.101.3, lotado na Diretoria de Administração Fiscal e Tributária da 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 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 34.814 DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, o servidor de carreira LEANDRO JAMIL MORGADO, para ocupar o Cargo em Comissão – 
DIRETOR - CD.101.3, lotado na Diretoria do Tesouro da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 
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 34.817 DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, EDEMILSON APARECIDO FAVARON, para ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE 
SECRETARIA - CA.102.4, lotado na 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, 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 34.818 DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
NOMEIA, MARCELO EDUARDO ARRUDA ARANTES, para ocupar o Cargo em Comissão – 
ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado na 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, 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 34.824 DE 12 DE JANEIRO DE 2021 
REVOGA, a designação para prestar serviço à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, 
do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, dos(as) servidores(as) adiante elencados(as), a fim de 
que retorne à sua Secretaria de origem, conforme os efeitos especificados: 

SERVIDOR(A) PORTARIA SECRETARIA ORIGEM DATA DE 
RETORNO 

EDUARDO STORTO 
PEREIRA 

PORTARIA Nº 34.407 DE 
28/07/2020 TRÂNSITO 04/01/21 

PRISCILA DA CRUZ 
PETINELLI 

PORTARIA Nº 34.407 DE 
28/07/2020 TRÂNSITO 04/01/21 

 
ADILSON VEDRONI 

   Secretário Municipal de Administração 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

ACLO SERVIÇOS ESTÉTICOS S. A. 01621/20 20 UFM AIP-P-A 000165 
ANDERSON BRANCO DA SILVA 01625/20 20 UFM AIP-P-C 000126 
ARY FERNANDES RIBAS 01642/20 20 UFM AIP-P-A 000168 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA A CAMINHO DO AMANHÃ 01610/20 20 UFM AIP-P-C 000131 
ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA EIRELI 01641/20 30 UFM AIP-P-A 000167 
CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO 
PRETO LTDA ME 01930/18 30 UFM AIP-S-E 000028 

CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA EIRELI 
ME 01838/18 200 UFM AIP-S-E 000029 

CLINICA MEDICA MESQUITA E ANTONIASSI LTDA 02286/18 30 UFM AIP-S-E 000031 
CLINICA MIURA & MATSUDA LTDA 02649/18 30 UFM AIP-S-E 000032 
ELIETE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 18183695833 01628/20 30 UFM AIP-P-A 000166 
ENVESP VEICULOS ESPECIAIS EIRELI 01651/20 20 UFM AIP-P-A 000175 

HAVAN S.A. 01676/20 300 UFM AIP-A-LF 
000219 

HIRATA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 01501/20 300 UFM AIP-A-LF 
000214 

IRENE DANIELE CURY 31979655820 01502/20 60 UFM AIP-A-LF 
000215 

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA VEICULOS 01646/20 30 UFM AIP-P-A 000170 

JULIANO MAGALHAES TEIXEIRA 19572316885 01717/20 40 UFM AIP-A-LF 
000220 

L B POLEZI 01486/20 20 UFM AIP-P-H 000045 
L DE S NAVES ASSESSORIA E TREINAMENTOS EIRELI 01647/20 20 UFM AIP-P-A 000171 
LAR ROSA DE SARON 01860/18 300 UFM AIP-S-E 000033 
LIVAR BELLAN ME 01484/20 20 UFM AIP-P-H 000046 
M R SOUZA AGENCIA DE MODELOS 01731/20 20 UFM AIP-P-H 000044 

MARIZA RENATA COSTA 25102658816 01462/20 20 UFM AIP-A-LF 
000213 

MG NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA 01678/20 20 UFM AIP-P-C 000130 
MIRLA FERNANDA MARTIN 00442/19 40 UFM AIP-S-E 000034 

MOHAMMAD SUMAN VESTUARIOS ME 01675/20 100 UFM AIP-A-LF 
000218 

NATALINO PEREIRA DOS SANTOS 06397340813 01672/20 40 UFM AIP-A-LF 
000217 

NEWTON JOSÉ DE PAULA ME 01650/20 40 UFM AIP-P-A 000174 

NILTON ALBINO ROSA RIO PRETO ME 01457/20 30 UFM AIP-A-LF 
000212 

POSTO MONTE CARLO ELEFANTINHO LTDA 01648/20 20 UFM AIP-P-A 000172 
PV8 RP PEÇAS PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO 
LTDA 01649/20 20 UFM AIP-P-A 000173 

R&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 
ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME 00807/20 60 UFM AIP-S-V 000037 

R4 RIO PRETO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PECAS LTDA 01611/20 30 UFM AIP-A-N 000326 

RAMOS E SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 01660/20 40 UFM AIP-P-C 000128 

RESTAURANTE FLOR DE SAL EIRELI ME 01722/20 60 UFM AIP-A-LF 
000221 

ROSINEI BARBOSA DA SILVA 01626/20 20 UFM AIP-P-C 000127 
SANTORINI EXCELENCIA EM BELEZA EIRELI ME 00830/20 40 UFM AIP-S-V 000036 

 

 

SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI 01671/20 40 UFM AIP-A-LF 
000216 

VALENTIN & SANTOS GRANDPARENTS LTDA ME 01931/18 400 UFM AIP-S-E 000030 
 

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

ACLO SERVIÇOS ESTÉTICOS S. A. 01621/20 2020000198989 AIF-P-A 000103 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA A CAMINHO DO 
AMANHÃ 01610/20 2020000211205 AIF-P-C 000155 

ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA 
EIRELI 01641/20 2020000196338 AIF-P-A 000107 

CENTRO TERAPEUTICO NOVOS 
HORIZONTES RIO PRETO LTDA ME 01930/18 2018000296307 AIF-S-E 000009 

CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVA 
ESPERANÇA EIRELI ME 01838/18 2018000252050 AIF-S-E 000004 

CLINICA MEDICA MESQUITA E ANTONIASSI 
LTDA 02286/18 2018000408163 AIF-S-E 000013 

CLINICA MIURA & MATSUDA LTDA 02649/18 2019000012163 AIF-S-E 000015 
ENVESP VEICULOS ESPECIAIS EIRELI 01651/20 2020000207057 AIF-P-A 000113 
HAVAN S.A. 01676/20 2020000185517 AIF-A-LF 000124 
HIRATA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 01501/20 2020000191333 AIF-A-LF 000117 
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA VEICULOS 01646/20 2020000194760 AIF-P-A 000105 
L B POLEZI 01486/20 2020000192837 AIF-P-H 000047 
L DE S NAVES ASSESSORIA E 
TREINAMENTOS EIRELI 01647/20 2020000227223 AIF-P-A 000109 

LIVAR BELLAN ME 01484/20 2020000184326 AIF-P-H 000045 
M R SOUZA AGENCIA DE MODELOS 01731/20 2020000228513 AIF-P-H 000055 
MARIZA RENATA COSTA 25102658816 01462/20 2020000191260 AIF-A-LF 000113 
MG NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA 01678/20 2020000209303 AIF-P-C 000165 
NATALINO PEREIRA DOS SANTOS 
06397340813 01672/20 2020000194960 AIF-A-LF 000126 

NILTON ALBINO ROSA RIO PRETO ME 01457/20 2020000187970 AIF-A-LF 000116 
R4 RIO PRETO COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 01611/20 2020000199902 AIF-A-N 000246 

RAMOS E SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS 
LTDA 

01660/20 2020000196721 AIF-P-C 000164 

VALENTIN & SANTOS GRANDPARENTS 
LTDA ME 01931/18 2018000298304 AIF-S-E 000010 

 
São José do Rio Preto, 13 de Janeiro de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO e HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 – PROCESSO Nº 
7612/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em solu-
ção integrada de virtualização, backup e recuperação de 
dados, com o fornecimento de hardwares (servidores para 
ambientes de virtualização com AD, produtivo e redundante, 
e servidor para redundância de banco de dados Oracle) e 
disponibilização de licença de software, incluindo os serviços 
de instalação, manutenção, treinamento, suporte técnico es-
pecializado e garantia de atualização e funcionamento pelo 
período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme Termo de 
Referência, anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 07/01/2021, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: MICROCITY COMPUTADO-
RES E SISTEMAS LTDA.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2020 – PROCESSO Nº 7612/2020.
“HOMOLOGO este processo licitatório Pregão Eletrônico 
7612/2020 por não vislumbrar nenhuma irregularidade.”
São José do Rio Preto (SP), 12 de janeiro de 2021 – Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 
 

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

 

PROCESSO SELETIVO N° O4/2020- CCEVIDA 
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL 

 

Clas. CANDIDATOS RG Nº 
Insc 

Títulos Plano 
de 
Ação 

Nota 
Final  

001 WALKIRIA NUNES DONATO LIMA 42.539.632-0 036 0,0 90,00 90,00 
002 ARIADNE BRAGA FORTUNATO 30.979.442-0 010 2,00 86,00 88,00 
003 RITA DE CASSIA HAYASHI 35.557.025-7 002 0,0 87,50 87,50 
004 LENICE RODRIGUES DA SILVA 10.115.060-x 008 2,00 83,00 85,00 
005 RAFAEL DE CASTRO LIMA 42.518.123-6 027 0,0 85,00 85,00 
006 MARCELA  MARIA AMATO JORD]AO 18.306.770-8 014 2,00 80,00 82,00 
007 BRUNA RUIZ DOS SANTOS 45.901.921-1 051 2,00 73,00 75,00 
008 JURACY CRISTINA FIDELIS 10.348.396-2 001 2,00 70,00 72,00 
009 GISELI DO CARMO PEREIRA PILOTO 29.543.954-3 003 2,00 70,00 72,00 
010 FATIMA  AP. MARCATO MARÇURA 14.722.980-7 009 2,00 68,00 70,00 
011 RENATA  CRISTINA R. DOS S. PELARIN 20.852.512-9 059 2,00 68,00 70,00 
012 SIMONE VAZ DOS ANJOS 30.336.469-5 023 0,0 70,00 70,00 
013 GLAUCIA CRISTINA RIVA 29.543.847-2 011 2,00 67,00 69,00 
014 MARIA NILVA GELIO LIMA 15.415.664-4 035 2,00 65,00 67,00 
015 DANIELA AP. DA SILVA ZANETTI 35,370.014-9 065 2,00 63,00 65,00 
016 SOLANGE ROSA DE LIMA 24.343.754-7 025 2,00 60,00 62,00 
017 GISLAINE CRISTINA PEREIRA PORTO 26.672.435-8 024 0,0 60,00 60,00 
018 JESSICA DE SOUZA SANTOS 49.916.300-X 012 2,00 58,00 60,00 
019 LUZIA  VELOZO MARQUES 17.867.113-7 016 2,00 57,00 59,00 
020 MARILZA DIVINA MARTINS BIAZI 12.343.624-2 017 2,00 55,00 57,00 
021 CLEUSA  APARECIDA DA SILVA SOUZA 20.414.571-5 007 2,00 55,00 57,00 
022 CLEIDE CEZARIO DOS SANTOS 18.879.970-4 060 2,00 55,00 57,00 
023 ERICA CRISTINA DOS  SANTOS SALVADOR 25.381.555-1 045 2,00 52,00 54,00 
024 CLAUDINÉIA CRISTINA DE SOUZA  30.335.517-7 019 2,00 50,00 52,00 
025 VANIA CAMILA MARIANO 33.955.673-0 005 2,00 50,00 52,00 
026 ROSANGELA  PAULA  SIQUEIRA COLOMBO 32.859.184-1 015 2,00 50,00 52,00 
027 RITA DANIELA CARDOSO DA S. CASTRO 28.149.067-3 064 2,00 50,00 52,00 
028 PALOMA CAMPOS FARIA PULICI 40.596.359-2 053 0,0 52,00 52,00 
029 MAYARA PINHEIRO DA SILVA 40.721.921-3 075 2,0 50,00 52,00 
030 RENATA  APARECIDA DE OLIVEIRA 35.051.304-1 073 0,0 50,00 50,00 
031 HELEN CRISTINA DOS  S. ALVES BRAGA 29.423.023-3 056 0,0 49,00 49,00 
032 RENATA  DANIELE  SIQUEIRA DA SILVA 28.576.088-9 026 0,0 49,00 49,00 
033 VANESSA  OLSEN MINISTRO 42.261.720-9 018 2,0 47,00 49,00 
034 ROSANA APARECIDA BENEDETTI 29.246.599-3 006 2,0 45,00 47,00 
035 JOARIA PEREIRA DO NASCIMENTO 32.859.493 039 2,0 45,00 47,00 
036 KESLIE  CRISTINA PESSOTO 28.337.515-2 063 2,0 45,00 47,00 
037 ELIZANGELA MARA RODRIGUES BORSATO 32.283.406-5 037 2,0 45,00 47,00 
038 MAYRA MARIA LEONCY DE LAVOR 30.037.381-8 020 2,0 45,00 47,00 
039 GISLAINE CRISTINA ZINI 45.508.362-9 040 2,0 45,00 47,00 
040 SARITA DE LOURDES CALEGARO 33.533.600-0 004 2,0 45,00 47,00 
041 TATIANE CRISTINA Z. VILAR SANTINELLO 47.106.175-X 069 2,0 45,00 47,00 
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042 NATALIA  REGINA  CORREA BATISTA 41.858.256-7 041 2,0 45,00 47,00 
043 ELIANA FERRAZ DE CAMPOS 23.666.890-0 043 0,0 45,55 45,55 
044 LUCIMARA ROCHA BISCASSE SALVADOR 34.192.762-4 071 2,0 43,00 45,00 
045 GABRIELA SOUZA DE C. RODRIGUES 41.412.525-3 072 0,0 45,00 45,00 
046 SILVANA FIRMINO DA SILVA 23.852.237-4 042 0,0 43,00 43,00 
047 ROSANA FERREIRA DE ANDRADE 20.353.729-4 028 2,0 40,00 42,00 
048 ANA PAULA DE CAMPOS SANTANA 23.686.788-X 068 2,0 40,00 42,00 
049 ANDREIA CRISTINA PAVANI LIMA 22.585.090-4 032 2,0 40,00 42,00 
050 CLAUDIA DE LOURDES  S. DE SOUZA 28.345.249-3 029 2,0 40,00 42,00 
051 FRANCIELLE ROBERTA  DE  S. LOPES 45.401.043 067 2,0 40,00 42,00 
052 THAISA FERNANDA  DA S. MARQUES 44.797.963-2 031 2,0 40,00 42,00 
053 VALERIA  CRISTINA MARIANO 20.966.434-4 046 0,0 40,00 40,00 
054 SARA RODRIGUES LIRA 33.438.313-4 021 0,0 40,00 40,00 
055 SONIA MARIA CARREIRA 23.176.462-5 057 2,0 35,00 37,00 
056 LETICIA LEAL ALMEIDA 33.749.743-6 013 2,0 35,00 37,00 
057 JUCINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA 58.824.054-5 050 2,0 35,00 37,00 
058 SHEILA MARIA DO PRADO 11.076.694-5 077 0,0 35,00 35,00 
059 ELAINE MARIA VENDRAMIN DEZORDI 34.666.299-0 048 0,0 35,00 35,00 
060 JENNIFER ALVES DA SILVA BERTELLI 47.513.526-X 033 0,0 35,00 35,00 
061 SAMIRA BORGES 35.077.615-5 058 0,0 30,00 30,00 
062 GISLAINE CRISTINA DE PAULA 41.744.837-0 061 0,0 30,00 30,00 

 
 
Cedral, 13 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Ana Rita Coelho de Oliveira 
Presidente do CMDCA 
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Listagem de indeferidos por Não entregue do Plano de Ação 
 

PROCESSO SELETIVO N° O4/2020- CCEVIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE INDEFERIDOS  

Clas. CANDIDATOS RG Nº 
Insc 

Motivo do Indeferimento  

001 LÉIA MACHADO DE OLIVEIRA 35.440.779-X 022 Não entregue do Plano de Ação 
002 ALINE DA SILVA NOVAIS 44.056.890-0 030 Não entregue do Plano de Ação 

003 VITÓRIA MARIA ARAUJO SILVA 33.750.229-8 038 Não entregue do Plano de Ação 

004 DALVA CECÍLIA DA SILVA S. BARBOSA MG.-11.374.331  044 Não entregue do Plano de Ação 

005 MARIA GILDA SIQUEIRA ALTRAN 15.513.936-8 047 Não entregue do Plano de Ação 

006 GEANCARLO FRANCISCO DA FONSECA MG. -12216356 049 Não entregue do Plano de Ação 

007 AUREA DA SILVA 27.036.863-2 052 Não entregue do Plano de Ação 

008 CLEIDE APARECIDA LUIZ 21.570.630-4 054 Não entregue do Plano de Ação 

009 TAMIRES COMUNHÃO DISTASSE 40.596.216-2 062 Não entregue do Plano de Ação 

010 SUELEM GREGÓRIO DE SOUZA 45.491.056-3 074 Não entregue do Plano de Ação 

011 APARECIDA JACIRA DE FARIAS PORTO 54.945.997 066 Não entregue do Plano de Ação 

012 LUCIA DE FATIMA DE MENEZES 17.505.380-7 076 Não entregue do Plano de Ação 

 
 
 
Cedral, 13 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Ana Rita Coelho de Oliveira 
Presidente do CMDCA 
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Listagem de indeferidos por Não entregue do Plano de Ação 
 

PROCESSO SELETIVO N° O4/2020- CCEVIDA 
CLASSIFICAÇÃO DE INDEFERIDOS  

Clas. CANDIDATOS RG Nº 
Insc 

Motivo do Indeferimento  

001 LÉIA MACHADO DE OLIVEIRA 35.440.779-X 022 Não entregue do Plano de Ação 
002 ALINE DA SILVA NOVAIS 44.056.890-0 030 Não entregue do Plano de Ação 

003 VITÓRIA MARIA ARAUJO SILVA 33.750.229-8 038 Não entregue do Plano de Ação 

004 DALVA CECÍLIA DA SILVA S. BARBOSA MG.-11.374.331  044 Não entregue do Plano de Ação 

005 MARIA GILDA SIQUEIRA ALTRAN 15.513.936-8 047 Não entregue do Plano de Ação 

006 GEANCARLO FRANCISCO DA FONSECA MG. -12216356 049 Não entregue do Plano de Ação 

007 AUREA DA SILVA 27.036.863-2 052 Não entregue do Plano de Ação 

008 CLEIDE APARECIDA LUIZ 21.570.630-4 054 Não entregue do Plano de Ação 

009 TAMIRES COMUNHÃO DISTASSE 40.596.216-2 062 Não entregue do Plano de Ação 

010 SUELEM GREGÓRIO DE SOUZA 45.491.056-3 074 Não entregue do Plano de Ação 

011 APARECIDA JACIRA DE FARIAS PORTO 54.945.997 066 Não entregue do Plano de Ação 

012 LUCIA DE FATIMA DE MENEZES 17.505.380-7 076 Não entregue do Plano de Ação 

 
 
 
Cedral, 13 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Ana Rita Coelho de Oliveira 
Presidente do CMDCA 

 

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CITAÇÃO

Edital de citação Processo Digital nº: 1019841-84.2020.8.26.0576 Classe Assunto: Procedimento Comum Cível - Usucapião 
Extraordinária Requerente: Adalberto Menezes Lorga e outro Prioridade Idoso5ª Vara Cível5ª Vara Cível edital de citação prazo 
de 30 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, processo nº 1019841-84.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Augusto Casconi, na forma da Lei, etc. Faz 
saber aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Adalberto Menezes Lorga, RG: 2.578.289-SSP/SP e CPF: 011.743.638-00 e Ana Maria Jacob Lorga, RG: 7.104.707-SSP/SP e 
CPF:184.555.608-94, ajuizou(ram) ação de usucapião, visando a posse do imóvel matrícula n.º 4.960, alegando que 
16/09/2008, adquiriram de Antonio Benini e Edenalia Aparecida Pereira Benini, a totalidade do imóvel rural matriculado perante 
o 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, registrado em 03/01/1977, tendo como proprietários originários 
Ademar Benine, casado com Analia Pedron Benine e Antonio Benine, casado com Edenalia Aparecida Pereira Benine. Em 
06/05/1986, os então proprietários Ademar Benine e Analia Pedron Benine transmitiram à Antonio Benine e Edenalia Aparecida 
Pereira Benine a parte que lhes cabia na propriedade, de modo que estes últimos tornaram-se proprietários da integralidade do 
imóvel. Já em 15/10/2008, houve o registro da alienação da propriedade aos autores. Os autores e seus antecessores de fato 
estão na posse de uma área de 8,5264 hectares que pertence ao imóvel da ré há mais de 43 anos, tendo sido iniciado ao menos 
em 1977, que a referida posse corre de forma ininterrupta, mansa e pacífica, sem qualquer oposição. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio 
Preto, aos 16 de novembro de 2020. K-13e14/01



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
13 de janeiro de 2021

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

EXTRATOS DE CARTA CONTRATO
Dispensa de Licitação

CARTA CONTRATO: 03/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para 
implantação de projeto de informatização com a Manutenção 
e Hospedagem do Site da Câmara Municipal e defi nição de 
procedimentos técnicos seguros que contribua decisivamen-
te para atender às demandas da entidade com maior trans-
parência nas ações, disponibilizando um acesso mais rápido 
às informações, organização dos dados.
CONTRATADA: Sino – Consultoria e Informática Ltda, devi-
damente inscrita no CNPJ 56.982.416/0001-07, com sede na 
Travessa Nossa Senhora do Carmo, nº 59, Piracicaba – SP, 
CEP. 13.416-400.
PRAZO: 07 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 
mensais, totalizando o valor de R$ 9.180,00 (nove mil cento 
e oitenta reais).  

CARTA CONTRATO: 04/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para 
implantação de projeto de informatização com o Sistema de 
Gestão do Processo Legislativo da Câmara e defi nição de 
procedimentos técnicos seguros que contribua decisivamen-
te para atender às demandas da entidade com maior trans-
parência nas ações, disponibilizando um acesso mais rápido 
às informações, organização dos dados.
CONTRATADA: Sino – Assessoria e Consultoria Ltda, devi-
damente inscrita no CNPJ  04.666.507/0001-30,  com sede 
na Travessa Nossa Senhora do Carmo, nº 59, Piracicaba – 
SP, CEP 13.416-400.
PRAZO: 08 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 715,00 (setecentos e quinze reais) mensais, 
totalizando o valor de R$ 8.580,00 (oito mil quinhentos e 
oitenta reais).  

CARTA CONTRATO: 05/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pres-
tação de serviços técnicos e especializados de atualização 
da compilação eletrônica da legislação municipal e disponi-
bilização do acervo legislativo em software para consulta na 
web.
 CONTRATADA: Sino – Assessoria e Consultoria Ltda, devi-
damente inscrita no CNPJ  04.666.507/0001-30,  com sede 
na Travessa Nossa Senhora do Carmo, nº 59, Piracicaba – 
SP, CEP 13.416-400.
PRAZO: 11 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) 
mensais, totalizando o valor de R$ 8.112,00 (oito mil cento e 
doze reais).

CARTA CONTRATO: 06/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na pres-
tação de serviços de impressão e reprografi a corporativa 
por meio de disponibilização de equipamentos próprios (3 
impressoras a laser instaladas) e o fornecimento de tinta 
para impressão (cartuchos e bulk).
CONTRATADA: EMPRESA PATRICIA DOS SANTOS BAR-
BOSA 31708159894, CNPJ 29.323.783/0001-26 cuja sede 
está na Travessa Cecap, nº 206, bairro Nogueira, na cidade 
de Barretos-SP, CEP. 14.783-258.
PRAZO: 11 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) 
mensais, totalizando o valor de R$ 7.740,00 (sete mil sete-
centos e quarenta reais).

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

 

 

 

 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
 
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram 
conferidas por lei, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no Concurso Público 
Municipal nº 01/2016, para preenchimento de vaga disponível, a comparecer no 
Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de publicação deste Edital, no 
horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para atender 
necessidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho) 
munidos de cópias e originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com 
fotografia; c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; d) cadastro 
de pessoa física; e) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando 
for do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habilitação exigida para a 
Função, devidamente reconhecida pelo sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais 
e Municipais de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; h) cartão de 
cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de casamento, quando for o caso; 
j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; k) documento de identidade 
reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão de 
nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente 
comprove a condição de dependência; l) atestado de que não possui registro de 
antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, 
onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, 
informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função pública no âmbito 
federal, estadual ou municipal; o) declaração, informando se já é aposentado, por 
qual motivo e junto a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; e q) 
Comprovante de residência.  
 
Nº de Inscrição: 231935-8 
Candidato (a): PAULO HENRIQUE DESOGO 
Cargo: Químico Analista  
Classificação: 3° 
 

     
 

Mirassolândia, 12 de Janeiro de 2.021. 
 
 
 

CELIA AP. FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS  
Prefeita Municipal. 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE LEI-
LOEIRO OFICIAL.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO n° 01/2020 - Processo 
DSP8 nº 73/2019 – DGP nº 5.563/2019
O Delegado Seccional de Polícia de São José do Rio Preto, 
usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso 
I, do Decreto estadual n° 47.297/2002, torna público que se 
acha aberto, na Delegacia Seccional de Polícia de São José 
do Rio Preto, o procedimento de CREDENCIAMENTO DE 
LEILOEIROS OFICIAIS, objetivando a prestação de serviços 
de alienação de veículos e outros tracionados legalmente 
apreendidos, sucatas de veículos e peças não identifi cá-
veis e/ou inservíveis para a Administração, em decorrência 
de atos de polícia judiciária e autorizados judicialmente, 
por intermédio de leilão. O credenciamento de que trata o 
edital será regido pelas instruções nele constantes e no que 
couber pela Lei Federal nº 8.666/93, pelo Decreto Federal nº 
21.981, de 19/10/1932 e pela Instrução Normativa DREI nº 
17, de 05/12/2013. LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMEN-
TAÇÃO:  Rua Benjamin Constant, nº 3821, Vila Imperial, 
CEP 15015-600 – Delegacia Seccional de Polícia de São 
José do Rio Preto/SP, Setor de Protocolo, térreo. PRAZO 
PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: das 09h00min do dia 
13/01/2021 às 17h00min do dia 22/02/2021. 
A abertura da sessão ocorrerá em 23/02/2021, às 09h30min, 
na sala de reunião da Delegacia Seccional de Polícia de São 
José do Rio Preto, localizada à Rua Benjamin Constant, nº 
3821, Vila Imperial, CEP 15015-600, cidade de São José do 
Rio Preto/SP. O edital está disponível no site www.imesp.
com.br, opção negócios públicos. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 COOPERATIVA DE ENSINO DE S.J.RIO PRETO-COOPEN

“CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA”

Convocamos os Srs. Cooperados a comparecerem à As-
sembléia Geral Extraordinária, que se realizará na sede da 
Cooperativa, na Rua Dr. Mário Clapier Urbinatti, 940 - Jardim 
Moyses Miguel Haddad, em São José do Rio Preto - SP., no 
dia 21 de janeiro de 2021,  quinta-feira , às 17:00 horas, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1- Prestação de contas do exercício de 2.019;
2- Eleição do conselho fi scal
3- Eleição do conselho administrativo, do início da 
assembléia até as 20h.
4- Apuração dos votos, após às 21h do mesmo dia das 
eleições.
5- Posse dos eleitos.
A Assembléia será instalada com 2/3 do número de coope-
rados, em condições de votar, em primeira convocação que 
se dará as 17:00 horas; metade mais um em segunda convo-
cação que se dará às 18:00 horas; mínimo de dez coopera-
dos na terceira convocação que se dará às 19:00 horas. As 
convocações se darão a cada uma hora.
O número de cooperados para cálculo de “quorum” é de 301.
São José do Rio Preto,   11 de janeiro de 2021.  
Ursula Siqueira do Prado                                                                                              
Presidente do Conselho Administrativo           

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

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

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
FABRICIO ROBERTO PAULINO DE JESUS e EDNA DA SILVA 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de agosto de 
1988, fi lho de CLOVIS ROBERTO DE JESUS e de VERA LUCIA 
PAULINO DE JESUS. Ela, de nacionalidade brasileira, designer 
gráfi co, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
23 de novembro de 1993, fi lha de CLAUDOMIRO MIRANDA DE 
SOUZA e de EDENARIA DA SILVA SOUZA. 
MARCELO PINTO PAIXÃO e LÊDA VIRGINIA DE MORAES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, eletricista, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 15 de dezembro de 1977, fi lho de ADE-
MAR PINTO PAIXÃO e de DIRCE MORALES PAIXÃO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em Gua-
rulhos, SP, no dia 31 de maio de 1977, fi lha de LAUDEVIL DE 
MORAES e de MARIA DO CARMO SOARES DE MORAES. 
MARCIO ROGERIO DOS SANTOS e GIOVANA FERREIRA 
FORNEL. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em eletrôni-
co, solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 
de setembro de 1998, fi lho de MARCIO ROGERIO FERREIRA 
DOS SANTOS e de ANDREIA CRISTINA DA SILVA. Ela, de na-
cionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 20 de abril de 1996, fi lha de WONVETI 
PICOLO FORNEL e de CARLA JANAINA FERREIRA FORNEL. 
FABRÍCIO SIQUEIRA BENFATTI e CARINE SANTOS SOUZA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, analista de suporte técnico, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de junho 
de 1985, fi lho de PAULO ROBERTO BENFATTI e de CLEIDE 
SIQUEIRA BENFATTI. Ela, de nacionalidade brasileira, enfer-
meira, solteira, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia 14 
de fevereiro de 1992, fi lha de CARLEZ JOSÉ DE SOUZA e de 
ROSALINA NOVAIS DOS SANTOS. 
JEAN DA SILVA CAMPOS e IZOLINA MARIA DE SOUZA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, serralheiro, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de junho de 1981, fi lho 
de JOÃO DE OLIVEIRA CAMPOS e de CÉLIA APARECIDA DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de máquina, 
, nascida em TAQUARITUBA, SP, no dia 25 de junho de 1980, 
fi lha de JOÃO DE SOUZA e de MARIA APARECIDA DOS SAN-
TOS. 
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,  12 de janeiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, 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 pretendentes:
1. JULIO CESAR BEAL e SARAH LOUISE VALENTIM 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de PAULO CESAR BEAL e de APA-
RECIDA PINTO BEAL e ELA fi lha de FRANCISCO APARECIDO 
DA SILVA e de ROSANA VALENTIM DA SILVA;
2. REGINALDO ANTONIO XAVIER e EUNICE PERPE-
TUA XAVIER, sendo ELE fi lho de JOÃO ANTONIO XAVIER 
e de MADALENA BERNADETE XAVIER e ELA fi lha de LUIZ 
GILBERTO XAVIER e de MARIA FATIMA DA SILVA XAVIER;
3. DORY ERLY CONSTANTINO ABREU e CAMILA RA-
MOS VILHENA, sendo ELE fi lho de JOSÉ RIBAMAR FERREI-
RA ABREU e de MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CONSTAN-
TINO e ELA fi lha de JOSÉ HENRIQUE ANDRADE VILHENA e 
de LILIA CARMEN GOMES RAMOS;
4. CARLOS DE SÁ e DILMA PAULA DE OLIVEIRA, 
sendo ELE fi lho de MANOEL DE SÁ e de NAIR DE OLIVEIRA 
DE SÁ e ELA fi lha de ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA 
e de ZULMIRA PAULO DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
11/01/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, 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 pretendentes:
1. OSMAIR DIAS DE OLIVEIRA e CELIA REGINA BAR-
ROSO, sendo ELE fi lho de EURIPEDES DIAS DE OLIVEIRA e 
de APARECIDA ROSALVO DE OLIVEIRA e ELA fi lha de JOSÉ 
FELISBERTO BARROSO de MARIA DA GRAÇA BARROSO;
2. RAFAEL COSTA DE SOUZA e KAMILY RAFAELY 
BARBOSA PEREIRA, sendo ELE fi lho de OSVAIR MARQUES 
DE SOUZA e de ANTONIA EUGENIA COSTA DE SOUZA e ELA 
fi lha de WELLINGTON PEREIRA CESAR e de ANA CELIA BAR-
BOSA DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 12/01/2021.


