
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.169 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Terça-feira, 19 dejaneiro de 2021

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Sue PETEK

Guilherme BATISTA

Vinicius LIMA

Vacinação em Rio Preto 
começa hoje às 11h no HB

CONTRA COVID

A vacinação contra a Covid 
começa oficialmente hoje em 
Rio Preto. A primeira dose será 
aplicada no Hospital de Base, 
às 11h, com a presença do pre-
feito Edinho Araujo e do gover-
nador Joao Doria. O caminhão 
com as doses da Coronavac 
chegaram à cidade ontem por 
volta das 20h. Neste primeiro 
dia a imunização será exclusiva 
para os trabalhadores da saúde 
que atuam no Hospital. No pri-
meiro carregamento estão vindo 
sete mil doses da vacina.   

                            Pág.A5

20 leitos de UTIs 
também devem 
ser entregues

Unidade exclusiva de 
internação da Covid 
começa funcionar

INCÊNDIO
Agência da Caixa 

fechada após 
incêndio destruir 

três caixas ele-
trônicos durante 

a madrugada; 
polícia investiga 
se foi criminoso. 
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Unidade começa a funcionar no prédio da UBS Luz da Esperança

“Semana que vem nós 
pretendemos inaugurar 20 
leitos de suporte respiratório, 
que seriam UTIs, na UBS Fra-
ternidade”, confirmou  ontem  
secretário de Saúde, Aldenis 
Borim.                    Pág.A5

A unidade contempla 20 
vagas de enfermaria, destina-
das a pacientes com gravidade 
moderada de Covid.  Para a ge-
rente de Atenção Básica Soraya 
Andrade, vai suprir a necessi-
dade do município.     Pág.A5

Olímpia inicia 
arrastão de 

limpeza
em bairros

As equipes da Prefeitura 
Olímpia começaram a percorrer 
os bairros da cidade, na manhã 
desta segunda-feira, (18), para 
recolher entulhos e recipientes 
que possam servir de criadouros 
para o mosquito transmissor da 
dengue. A ação seguirá o cro-
nograma estipulado pelo serviço 
de cata-galhos, sendo a cidade 
dividida em quatro setores. Veja 
quais bairros serão atendidos 
nesta semana.            Pág.A2

Médico 
morre de 

overdose de 
codeína

Um médico de 28 anos 
morreu em seu aparta-
mento após uma overdose 
de codeína. A namorada 
testemunhou a morte.  Ela 
disse que tem um relacio-
namento com a vítima des-
de setembro de 2019. Na 
tarde de domingo jogaram 
no computador, momento 
em que ele fez o uso da 
substância.  Na madrugada 
passou mal.          Pág.A4

Colchão cai 
de picape e 
mata um 
na rodovia
Um homem de 58 

anos morreu depois 
de um grave acidente 
ter ocorrido na vicinal 
Vila Azul em Rio Preto.
Uma picape não identifi-
cada estava transportan-
do um colchão, que caiu 
na via. A vítima, que es-
tava em uma moto, não 
conseguiu desviar e caiu. 
Foi atropelada pelo carro 
que vinha atrás. Pág.A4

Exame da CNH reprova 2,2 mil no ano passado
A assessoria de imprensa do Detran – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - informou que em Rio Preto foram 2.281 mo-
toristas reprovados em provas práticas no ano de 2020. Psicóloga dá dicas de como controlar o emocional na hora da prova.                    Pág.A2

Comissão quer 
explicações 

sobre lotação 
em ônibus 

A Comissão de Transportes 
da Câmara de Rio Preto decidiu 
convidar o Secretário de Trân-
sito, Amaury Hernandes, para 
dar mais informações. A maior 
preocupação é com a superlota-
ção nos ônibus. Ontem à tarde 
o secretário confirmou que irá. 
Vereadores querem saber sobre 
à superlotação dos ônibus, em 
quais horários isso mais aconte-
ce e analisar a possibilidade de 
aumento da frota.       Pág.A3

Secretária de Educação vai à Câmara hoje
Pág. A3

Patriota defende 
equilíbrio para 

enfrentar a 
pandemia do vírus

Pág. A3

ENEM
Estudantes 
aguardam na en-
trada de colégio 
início da prova 
no domingo; 
primeiro dia de 
prova foi marca-
da por alta abs-
tenção. Mais de 
51% dos alunos 
faltaram. 
Pág.A2
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Exame da CNH tem mais de 
2,2 mil reprovados em Rio Preto
Ao completar 18 anos o 

sonho de toda pessoa é tirar a 
carteira de habilitação, passam 
por todo o processo, desde a 
matrícula na autoescola, exa-
mes de vista e psicotécnico, 
cursinho, prova teórica, aulas 
práticas e na última etapa que 
é o exame do Detran.

Quem não passa no teste 
tem que pagar uma taxa de 
reprova no valor de R$200 e 
aguardar pelo menos de 20 a 
30 dias para poder fazer um 
novo exame, que é remarcado 
pela autoescola.

A assessoria de imprensa 
do Detran – Departamento 
Estadual de Trânsito do Estado 
de São Paulo, informou que em 
Rio Preto, foram 2.281 candi-
datos a condutores reprovados 
em provas práticas no ano de 
2020.

Já no Estado de São Paulo 
o total de candidatos que não 
passaram no exame prático 
foi de 292.840. Em 2019, 

619.508 candidatos foram 
reprovados no Estado, sendo 
4.510 no município de Rio 
Preto.

É o caso da auxiliar admi-
nistrativa Ana Carolina Dias, de 
20 anos, ela passou por quatro 
exames e reprovou nas quatro 
tentativas e vai para a quinta. 
“Já paguei R$800 só de repro-
va, eu fico nervosa minha mão 
começa suar na hora e acabei 
não dando seta”, conta.

A psicóloga Daniela Canan 
Brunetta, de Rio Preto, afirma 
que é comum ouvir de pa-
cientes, que não entendem o 
porquê não conseguem passar 
na prova, já que estão bem 
tecnicamente e para o instrutor 
da autoescola.

“São os fatores preponde-
rantes para a reprovação que 
está ligada mais a estrutura de 
personalidade e ao estado emo-
cional do que a parte técnica 
embora ela seja fundamental 
também” afirma.

A psicóloga dá algumas di-
cas para que a pessoa controle 
o emocional na hora do exame 

Janaína PEREIRA 
redacao@dhoje.com.br

EM 2020

e tenha êxito com o avaliador. 
“A ansiedade na hora do exame 
é um grande fator, o candidato 
deve relaxar, ficar calmo por 
mais que seja difícil”, orienta.

Além disso, a especialista 
orienta que o candidato não 
faça aulas extras na véspera 
do exame, o que é comum ser 
oferecido pelas autoescolas. 
Segundo Daniela, deve ter um 
dia calmo na véspera, fazer uma 
boa alimentação.  “Descansar 
a cabeça é fundamental, pois 
precisará dela na hora da prova 
como nunca. Sugiro atividade 
de lazer no dia anterior um ci-
neminha, por exemplo,” explica.

A instrutora da autoescola 
Objetiva, de Rio Preto, Rosana 
Perpétua Carmona, concorda 
que na maioria dos casos o 
fator emocional é o que tem 
reprovado os alunos. “Nossa 
autoescola tem um índice baixo 
de reprovação, porém não pas-
sar no exame envolve diversos 
fatores. Pode ser uma distração 
do aluno, mas o que mais afeta 
os candidatos é o emocional o 
nervosismo”, declara.

Arquivo PESSOAL

Ana Carolina já reprovou quatro vezes na prova; psicóloga dá dicas parta controlar emocional

EM OLÍMPIA
Arrastão começa recolher entulho das residências

As equipes da Prefeitura 
Olímpia começaram a percor-
rer os bairros da cidade, na 
manhã desta segunda-feira, 
(18), para recolher entulhos e 
recipientes que possam servir 
de criadouros para o mosquito 
transmissor da dengue.

A ação é uma parceria 
entre as secretarias de Obras 
e Saúde, com o objetivo de 
manter os baixos índices de 
casos da doença no municí-
pio e também intensificar o 
serviço de limpeza.

Durante o arrastão “Todos 
Juntos Contra a Dengue” se-
rão coletados materiais como 
pneus, garrafas e recipientes. 
Também serão recolhidos mó-
veis velhos, eletrodomésticos 
quebrados, restos de madeira, 
peças de metal, colchões, 
sofás e recicláveis (sucatas). 
Apenas não serão recolhidos 
entulhos de construção civil.

De acordo com a Adminis-
tração Municipal, cada mora-
dor deve colocar os resíduos 
nas calçadas no primeiro dia 
marcado para coleta no bairro, 
tendo em vista que não serão 
feitas retiradas nos quintais. 
A ação seguirá o cronograma 

estipulado pelo serviço de 
cata-galhos, sendo a cidade 
dividida em quatro setores.

Nesta primeira semana, 
até sexta-feira (22), as equi-
pes estão percorrendo o Se-
tor 2, que corresponde aos 
bairros: Alto Cote Gil, Amélia 
Dionísio, Jardim Colorado I 
e II, Cote Gil, Jardim Álvaro 
Brito, Jardim Glória, Jardim 
Primavera, Jardim Tropical I, 
Jardim Tropical II, Residencial 
Veridiana, Residencial Jardim 
Tênis Clube, Vila Gonçalves, 
Vila Rizzatti, Vila Santa Geno-
veva, Vila Gameiro, Parque das 
Américas.

Já na próxima semana, en-
tre os dias 25 e 29 de janeiro, 
devem separar os materiais 
a serem recolhidos os mora-
dores dos bairros do Setor 3, 
que compreende: Centro 1 
(Rua Síria até Av. Aurora / Av. 
Andrade e Silva até a Rua Ben-
jamin Constant), Jardim Santa 
Ifigênia, Jardim Miessa, Jardim 
Boa Esperança, Conjunto 
Habitacional Paulo Furquim, 
Jardim São Francisco de Assis 
I e II, Canterville, Residencial 
Thermas Park, Conjunto Habi-
tacional Alfredo Zucca (Cohab 
IV), Conj. Habitacional Augusto 
Zangirolami (CDHU III), Jardim 
Cisoto,  Jardim São Domingos, 

Da REDAÇÃO

Caminhões percorrem bairros e recolhem materiais
 inservíveis nas casas

Jardim Paulista, Cecap, Jardim 
Luiza, Distrito Industrial I e 
II, Jardim Alvorada, Jardim 
Campo Belo, Jardim Santa 
Fé, Morada Verde, Residencial 
Harmonia I e II, Viva Olímpia.

Em caso de dúvidas sobre 
os cronogramas e as coletas, 

os cidadãos podem entrar 
em contato com a secretaria 
de Obras pelo contato (17) 
3281-6252. Informações 
sobre dengue podem ser es-
clarecidas com o Combate a 
Endemias, pelo telefone (17) 
3281-2879.

Divulgação

NO DOMINGO

Prova do Enem 
tem alto índice
 de abstenção

Cerca de 2,6 milhões de 
brasileiros prestaram a prova 
do Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) neste domingo 
(17). O primeiro dia da edição 
deste ano foi marcado pelo alto 
índice de abstenção dos can-
didatos, com mais da metade 
não comparecendo no exame. 
Segundo o Inep, apenas 48,5% 
dos inscritos fizeram a prova. No 
Estado de São Paulo foram mais 
de 475 mil ausentes dentre os 
881 mil inscritos. Houve ainda 
2.967 participantes eliminados 
por desrespeitar as regras da 
prova.

Em Rio Preto, a estudante 
Isadora Fernandes Sevilla, 20 
anos, sonha em fazer medicina 
e fez a prova do Enem. Para ela, 
a prova foi bem diferente neste 
ano. “Percebi que não caiu 
muito conteúdo, parecia ser 
muito questões de interpretação 
de texto. Tinha uns textos que 
eram bem difíceis e estava bem 
cansativo, com muitos textos. 
Porém, havia outras questões 
bem mais objetivas. Achei bem 
diferente”, comentou.

O tema da redação nesta 
edição foi “O estigma asso-
ciado às doenças mentais na 
sociedade brasileira”. Isadora 
diz que gostou da escolha do 
tema, mas se surpreendeu. “Eu 
esperava um tema relacionado 

à educação, mas depois que 
eu li o texto de apoio eu achei 
o tema algo super humanizado 
e bem pertinente em meio a 
pandemia. De todos os anos 
que eu fiz o Enem, esse foi o 
melhor tema que eu já recebi”, 
afirmou.

Para a professora de reda-
ção do Colégio Kelvin em Rio 
Preto, Priscilla Zanforlim Zago, o 
tema não foi difícil para os alu-
nos. “É um assunto que ronda 
a vida dos jovens e apareceram 
bastante em 2020, que foi um 
momento de quarentena, iso-
lamento social, uso tecnologia 
e o excesso de informações. 
Não foi um assunto inesperado. 
Escrever nunca é fácil, mas o 
tema não foi difícil”, comentou.

Ela também avaliou as ques-
tões da prova de Linguagem e 
Códigos. “Foi uma prova media-
na, bem comum, com muitos 
textos longos e muitas questões 
de interpretação. A prova seguiu 
discutindo temas sociais em 
diferentes gêneros discursivos 
como tirinhas, poemas e con-
tos”, afirmou.

“Foi uma prova atípica, por 
ser realizada em meio a uma 
pandemia e as notícias de falta 
de garantia por parte do Inep 
em relação ao distanciamento 
nas salas talvez possa ter levado 
a essa abstenção em mais de 
50%”, afirmou o professor de 
história no Colégio Anglo em Rio 
Preto, Marcelo Gomes Esteves.

Vinícius LIMA

Alunos em colégio de Rio Preto antes do início da prova 
do Enem no domingo

Vinicius LIMA

PREVISÃO DO TEMPO

INMET divulga alerta de tempestades na semana

O INMET – Instituto Nacio-
nal de Meteorologia – emitiu 
um alerta meteorológico ama-
relo nesta segunda-feira (18) 
às 11h de perigo potencial 
para possíveis tempestades. 
Chuvas podendo chegar até 
50 milímetros por dia, com 
ventos intensos de 40 à 60 
quilômetros por hora e queda 
de granizo.

Ainda segundo a nota, é 
baixo risco de corte de energia 
elétrica, estragos em plan-

tações, queda de galhos de 
árvores e de alagamentos. As 
regiões possivelmente afe-
tadas além de São José do 
Rio Preto são Araraquara, 
Araçatuba, Campinas, Bauru, 
Piracicaba, Sorocaba, Ribei-
rão Preto, Bragança Paulista, 
Vale do Paraíba, Litoral Norte, 
Região Metropolitana de São 
Paulo, Litoral Sul na Baixada 
Santista, Vale do Ribeira, Ser-
ra da Mantiqueira e Leste Sul 
Mato Grossense.

As orientações são em 
casos de rajadas de vento não 

Janaína PEREIRA se abrigar debaixo de árvores, 
pois há riscos de descargas 
elétricas, não estacionar ve-
ículos próximos a torres de 
transmissão e placas de propa-
ganda. Evitar uso de aparelhos 
eletrônicos ligados a tomada e 
em casos de ocorrências gra-
ves acionar a Defesa Civil pelo 
telefone de emergência 199 e 
o Corpo de Bombeiros no 193.

Previsão do tempo - A 
semana começa com tempe-
raturas mais amenas. Segundo 
o site Climatempo, a terça-

-feira (19) pode chover rápido 
durante o dia e à noite, as 
temperaturas ficam em 22°C 
de mínima e 31°C de máxima.

A quarta-feira(20) e a quin-
ta-feira (21) o tempo segue 
o mesmo com possibilidade 
de chuva à tarde e a noite, 
marcando entre 21°C e 22°C 
de mínima e 32°C de máxima. 
A probabilidade de chuva é de 
90%.

A sexta-feira (22) as tem-
peraturas sobem um pouco 
marcando  máxima de 33°C e 
mínima não passa dos 22°C.
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Bom senso
O começo da vacinação contra o coronavírus no Brasil me-

xeu com o ego de todos os políticos até daqueles que atuam lá 
no cafundó do Judas. Depois de renegar a Coronavac, agora o 
presidente Jair Bolsonaro diz que “a vacina não é de nenhum 
governador, é do Brasil”, disse se referindo ao João Doria (PSDB). 
O morubixaba radicado no Planalto refirmou que defende o tra-
tamento precoce, ou seja, cloroquina e ivermectina, rechaçado, 
inclusive, pela diretora da Anvisa Meiruze Freitas. Trazendo o as-
sunto para o solo rio-pretense, o presidente estadual do Patriota, 
Ovasco Resende (foto), disse que a prioridade é salvar vidas. 
“Aprendi desde muito cedo que o bom senso e o equilíbrio são 
fundamentais nas decisões do dia a dia. O diálogo é a ferramen-
ta que reduz substancialmente a margem de erro. Estamos no 
meio do maior desafio que enfrentamos na área da saúde, e é 
preciso que políticos, comunidade científica e principalmente a 
população, tomem as atitudes corretas para amenizar os efeitos 
da covidi-19”, pontuou.

É hoje…
A vacinação contra a con-

vid-19 começa hoje em Rio 
Preto e o público alvo são 
os profissionais da saúde do 
Hospital de Base. O proces-
so da vacinação foi definido 
ontem após reunião virtual 
entre o governador João 
Doria (PSDB), vice Rodrigo 
Garcia (DEM), secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co do Estado, Marco Vinholi, 
que contou ainda com a par-
ticipação do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). A vacinação 
dos profissionais do HB 
está prevista para começar 
às 11h, com a presença do 
governador, que vai fazer o 
seu marketing.

Pauta futura
O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

questionado sobre os pedidos de impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro, que dependem do seu despacho para prosseguir, 
o democrata afirmou que o momento atual não é de discussão 
do impeachment e que o foco do Parlamento precisa ser o com-
bate à pandemia e seus efeitos sociais e econômicos, mas diz 
que pode ser uma pauta futura. Ele destacou que não há como 
fugir da investigação, por meio de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), sobre a desorganização na gestão da saúde 
no período da pandemia. “É inevitável que tenhamos uma CPI 
da Câmara ou do Congresso, mais à frente. Certamente, essa 
investigação vai chegar aos responsáveis por toda essa desor-
ganização, falta de logística”, disse o presidente.

Ciumeira
O fato de o governador 

paulista ter desencadeado 
a vacinação antes da de-
terminação do Ministério 
da Saúde, prevista para 
amanhã, gerou ciumeira em 
alguns governadores. Qual-
quer um deles, que tivesse a 
vacina disponível, teria feito 
o mesmo. A decisão de João 
Doria obrigou o Ministério 
a antecipar o processo e 
grupos de risco começaram 
a ser imunizados ontem. 
Cloroquina e ivermectina, 
defendida pelo governo cen-
tral e seus seguidores, não 
têm eficácia contra o vírus, 
portanto, só a vacina vai pôr 
um fim à pandemia.

Imbróglio  
O bate-boca envolvendo 

o ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, e o governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), parece não ter fim. 
Pazuello diz que Coronavac 
está sendo produzida com 
recursos federais. Doria diz 
que o País só tem a vacina 
porque foi o Estado que 
garantiu os recursos. Bol-
sonaro também entrou na 
encrenca e diz que a Anvisa 
aprovou e a vacina não é de 
nenhum governador. Sem 
nenhuma paixão política, a 
vacina só foi possível graças 
ao empenho do governo 
paulista. O imbróglio está 
carregado de mentiras.

Ridículo
O gene ra l  Edua rdo 

Pazuello é ridiculariza pela 
sua incompetência frente 
ao Ministério da Saúde. Era 
tido como expert em logís-
tica, no entanto, até para 
essa função o desempenho 
dele é pífio. O exemplo claro 
foi o desabastecimento de 
oxigênio em Manaus, já que 
havia sido informado sobre o 
colapso dias antes. Generais 
da retaguarda querem que 
ele caia fora o mais rápido 
para não comprometer a 
imagem do Exército. Os 
saudosos generais Ernesto 
Geisel e João Figueiredo 
jamais se sujeitariam a fazer 
um papel desse.

‘Mata leão’
João Doria (PSDB) foi 

achincalhado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e seus seguidores, 
inclusive, dizia que a Coro-
navac era a vacina do tucano 
e que não iria incluí-la no 
Plano Nacional de Imuniza-
ção. Agora, a vacina pode 
ser a salvação da lavoura. É 
a única disponível no País. 
Assim que a Anvisa chance-
lou a vacina domingo, Doria 
correu para o Hospital Emílio 
Ribas e vacinou a enfermeira 
Mônica Calazans. Foi um 
golpe de ‘mata leão’ no ad-
versário. A decisão pode ter 
reflexo nas eleições do ano 
que vem.

Voto impresso
Rodrigo Maia (DEM-RJ) 

alfinetou mais uma vez o 
presidente Jair Bolsonaro 
durante entrevista ontem. 
Como vai acontecer eleições 
para eleger os presidentes 
da Câmara e no Senado em 
1° de fevereiro, o democrata 
não perdeu a oportunidade 
para cutucar Bolsonaro: “Só 
falta o governo (Bolsonaro) 
e seus apoiadores pedirem 
voto impresso”. Maia se 
referiu ao desejo de Bolso-
naro de acabar com o voto 
eletrônico em defesa do uso 
de cédula, como aconteceu 
até 1996, já nas eleições 
de 2022. Esse povo gosta 
mesmo é do atraso!

Comissão quer explicações 
sobre ônibus lotados e 

possível aumento da frota
A Comissão de Transpor-

tes da Câmara de Rio Preto, 
durante reunião na manhã 
desta segunda-feira, discutiu 
sobre a situação do transporte 
coletivo e decidiu convidar o 
Secretário de Trânsito, Amaury 
Hernandes, para dar mais 
informações. A maior preocu-
pação é com a superlotação 
nos ônibus.

O convite foi feito para a 
próxima sexta-feira (22), às 
11h, também na Câmara,. 
Ontem à tarde, secretário 
confirmou que estará presente. 
“Não há problema algum em 
comparecer. Estarei presente”, 
disse Hernandes.

Os principais pontos des-
tacados pela Comissão para 
que haja esclarecimentos por 
parte de Amaury Hernandes 
são referentes à superlotação 
dos ônibus, em quais horários 
isso mais acontece e analisar 
a possibilidade de aumento 
da frota.

Outra questão que a Co-
missão quer argumentar diz 
respeito à higienização dos 
coletivos para saber com que 
frequência essa limpeza acon-
tece nos suportes de apoio 
dos passageiros, além do uso 

de máscara tanto por parte dos 
passageiros, como por parte 
dos motoristas.

Essas mesmas queixas vêm 
sendo expostas desde o ano 
passado, quando o Ministério 
Público decidiu abrir um inquéri-
to para apurar as denúncias. De 
acordo com o promotor  Sérgio 
Clementino, várias solicitações 
já foram feitas à Prefeitura.

“Já pedimos diversas infor-

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

DELIBERAÇÃO

Estado e rede particular terão que 
cumprir 35% das aulas presenciais

A carga horária obrigatória 
de aulas é de 800 horas, 
sendo que, de acordo com 
a deliberação do Governo 
Estadual publicada hoje (18), 
pelo menos um terço dessas 
horas deverá ser presencial, 
ou seja, 267 horas.

Essa determinação vale 
para as escolas do estado 
e escolas particulares, no 
entanto, as cidades que não 
tiverem Conselho Municipal 
de Saúde, também deverão 
seguir as normas para a rede 
municipal.

O Secretário Estadual da 
Educação, Rossieli Soares, 
disse que as escolas irão 
reabrir independentemente 
da fase em que a cidade es-
teja. “Queremos as escolas 
abertas com todo o protocolo 
para evitar contaminações. 

Sabemos que nas escolas o 
risco de contaminação é bai-
xo, fato comprovado quando 
nosso monitoramento aponta 
para nenhuma transmissão 
dentro do ambiente escolar 
desde o retorno opcional das 
atividades em setembro pas-
sado”, destaca.

As demais cargas horárias 
que complementam o ano 
letivo poderão ser realizadas 
através das aulas remotas.

As únicas criança e adoles-
centes que poderão cumprir 
todo o calendário escolar 
100% on-line serão as do 
grupo de risco e mediante 
atestado médico comprovando 
tal situação. Já no caso das 
instituições de ensino supe-
rior só poderão funcionar nas 
cidades que estiverem nas 
fases amarela ou verde, sendo 
35% das matrículas na fase 
amarela e 70% na fase ver-

Andressa ZAFALON 

Secretária de Educação vai à Câmara de Rio Preto hoje

A secretária de Educação, 
Fabiana Zanquetta, foi convi-
dada e será ouvida nesta ter-
ça-feira, às 15, no auditório da 
Câmara de Rio Preto. Ela deve 
ser sabatinada pelo vereadores 
da Comissão de Educação.

Os questionamentos a se-
rem feitos envolvem a segu-
rança no retorno às aulas em 
relação à prevenção da doen-
ça, a qualidade do ensino, a 
estrutura para a demanda e, 
posteriormente, ouvir também 
os professores e sindicatos.

De acordo com o coorde-
nador da comissão, vereador 
Bruno Moura, a população 
também será ouvida. “Após 
essas duas primeiras fases de 
trabalho da Comissão, os pais 
e responsáveis também serão 
ouvidos para podermos finalizar 
o plano de retorno e adequar 
no que for pertinente”, explica 
Bruno Moura.

Em uma entrevista ao DHo-

je, Fabiana Zanquetta explicou 
alguns detalhes do retorno às 
aulas. “Desde o ano passado 
estamos dialogando com os 
pais e fortalecendo o diálogo 
com o Conselho de Educação. 
No final do ano fizemos uma 
pesquisa com os responsá-
veis pelos alunos e 25% dos 

para retomar o ano letivo, Fa-
biana disse ser a favor da não 
obrigatoriedade presencial. “A 
Unicef inclusive enviou uma 
carta aos prefeitos pedindo 
o retorno imediato das aulas 
seguindo todos os protocolos 
de segurança. Neste momento, 
seguindo todas as recomen-
dações, sim, sou favorável ao 
retorno seguro e não obrigatório 
das aulas presenciais”.

Em relação ao modelo hí-
brido, ou seja, uma parte pre-
sencial e outra parte remota, a 
pasta terá que cuidar para que 
todos os alunos tenham acesso 
aos dois modelos. 

Fabiana disse ainda que  a 
pasta já começou a chamar 
os estagiários para retornarem 
às escolas a partir desta ter-
ça-feira

Em nota a secretária disse 
que “ainda não tem como 
responder se as aulas aqui 
também serão um terço obriga-
tórias presencialmente, pois o 
modelo ainda está em estudo”.

Andressa ZAFALON 

entrevistados disseram que 
se sentem seguros em enviar 
seus filhos à escola. 75% deles 
disseram que não mandariam 
os filhos durante a pandemia 
e sem a vacina”, explica a 
Secretária.

Perguntada se tem alguma 
preferência do modelo adotado 

Divulgação
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Secretária Fabiana Zanquetta estará hoje conversando 
com vereadores

mações para o Executivo, a 
última delas é de que vão fazer 
o desdobramento de algumas 
linhas. Agora estou analisando 
todas as situações e informa-
ções, mas ainda não tenho uma 
previsão de alguma decisão.”, 
explica o promotor.

Segundo Renato Pupo, co-
ordenador da Comissão, provi-
dências serão tomadas. “Vamos 
analisar o contrato de conces-

de. As cidades que estiverem 
nas fases laranja ou vermelha 
não poderão permitir que 
as faculdades tenham aulas 
presenciais.

A única exceção são os 
cursos superiores específicos 
da área médica, que têm a 

Comissão de Transportes da Câmara de Rio Preto durante reunião na tarde de ontem

são do transporte coletivo e 
ver se há previsão de aumento 
do número de veículos – com 
ou sem aditivo”, ressalta o 
vereador.

Estiveram presentes na reu-
nião, além de Renato Pupo; o 
presidente da Frente Parlamen-
tar, Pedro Roberto e os vereado-
res Celso Peixão, Bruno Moura e 
Jean Charles que são membros 
da Comissão.

Divulgação

autorização para o retorno 
presencial em todas as fazes 
do Plano.

A homologação da delibe-
ração aconteceu no sábado 
(16) no Diário Oficial e contém 
todas as orientações previstas 
para o retorno do ano letivo.

Divulgação

Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares
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Médico morre de overdose 
de codeína em apartamento

Um médico de 28 anos 
morreu após overdose da 
substância codeína, na ma-
drugada desta segunda-fei-
ra (18). O falecimento foi 
no apartamento da vítima, 
1h20, no jardim Novo Mun-
do.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o médico é 
dependente químico e faz 
uso recorrente de codeína 
masserada e misturada com 
soro fisiológico com a finali-
dade de atingir a sensação 
de êxtase com a substância 
produzida pela solução inje-
tável que era autoaplicável 
pela vítima na dobra interna 
do cotovelo.

A namorada testemunhou 
a morte do médico.  Ela disse 
que tem um relacionamento 
com a vítima desde setem-
bro de 2019 e que neste fim 
de semana veio passar o fim 
de semana com o namora-
do. Na tarde de domingo 
jogaram no computador, 
momento em que ele fez o 
uso da substância.

Na madrugada desta se-
gunda-feira, a namorada foi 
até o banheiro para vestir 
seu pijama, porém quando 
retornou encontrou o namo-
rado vomitando e convulsio-
nando. E que na mesa da 
sala havia seringas, soro e 
a codeína, objetos que não 
estavam antes de a mesma 
ir até o banheiro.

A namorada tentou fazer 

Sue PETEK
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

FATAL

manobras de reanimação 
para estabilizar a vítima, em 
seguida, solicitou socorro 
médico do Samu, que ao 
chegar ao local constatou 
o óbito.

No boletim de ocorrên-
cia, a namorada do médico 
informou que não houve 
indisposição com a vítima e 
que em nenhum momento 
ele manifestou o desejo 
de tirar a própria vida, mas 
ela declarou que antes de 
conhecê-lo ele já fazia uso 
constante da substância.

No apartamento, a polícia 
fez a apreensão da seringa, 
soro e codeína para apurar 
eventual autoria da morte. 
A Polícia Civil vai investigar 
o caso, registrado como 
overdose. Caso foi registrado como overdose e será investigado 

pela Polícia Civil

TRAGÉDIA

Um homem de 58 anos 
morreu na noite deste sábado 
(16) depois de um grave aci-
dente ter ocorrido na vicinal 
Vila Azul em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma picape não identifi-
cada estava transportando um 
colchão, que acabou caindo na 
via. A vítima, que estava em 
uma moto, vinha logo atrás da 
picape e não conseguiu desviar 
do colchão, caindo no chão. O 
motorista de um carro que vi-
nha na sequência também não 
conseguiu desviar e atropelou 
a vítima que estava no chão, 
causando vários ferimentos 
que o levaram a óbito.

Outros dois motociclistas e 
o motorista de um outro veículo 
acabaram se acidentando por 
conta do colchão que estava 
na via.  Um deles estava com 
a filha de 11 anos na garupa 
da moto. A menina sofreu 
ferimentos graves e foi levada 
para o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM). Segundo 
a assessoria do hospital ela 
está internada na UTI. Os de-
mais tiveram ferimentos leves 
e foram encaminhados para 
UPA Tangará.

Colchão cai 
de picape em 
vicinal e mata 
motociclista

Vinicius LIMA

JURANDIR VIEIRA ROCHA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
57 anos de idade. Era casada com a Sra. 
Regina Maria Nunes Vieira Rocha e deixa 
os fi lhos Sarah, Samantha e Emiliano. Foi 
sepultada no dia 17/01/2021, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório domicílio para 
o cemitério São João Batista.

MANOEL ABDALLA NETO, natural de 
Ribeirão Preto/SP, faleceu aos 62 anos de 
idade. Era casado com Fabiana da Silva 
Destri Abdalla e deixa os fi lhos Mario Edu-
ardo, Leonardo e Luís Arthur. Foi sepultada 
no dia 17/01/2021, às 15:00, saindo seu 
féretro do velório de Colina para cemitério 
municipal de Colina.

LUIS CARLOS MORELATTO, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 60 anos de idade. Era casada com a 
Sra. Raquel Perpétua da Silva Morelatto e 
deixa os fi lhos Karina. Foi sepultada no dia 
17/01/2021, às 11:00, saindo seu féretro 
da Capela do Prever para cemitério da 
Ressurreição.

EDILSON RECHE, natural de São 
Paulo/SP, faleceu aos 52 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Maria de Amorim 
Reche e deixa os fi lhos Gabriel, Rafael e 
Juliana. Foi sepultada no dia 17/01/2021, 
às 17:00, saindo seu féretro do Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim da Paz.

LUIS GUSTAVO GONÇALVES, natural 
de Olímpia/SP faleceu aos 35 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultada no dia 
17/01/2021, às 13:30, saindo seu féretro 
da Capela do Prever para cemitério muni-
cipal de Olímpia.

GISELE REGINA IRIE CHIQUETTO, 
natural de Andradina/SP, faleceu aos 60 
anos de idade. Era casado com o Sr. 
Sebastião Roberto Chiquetto e deixa os 
fi lhos Bruno Henrique, Fábio Roberto e 
Thiele. Foi sepultada no dia 17/01/2021, 
às 14:00, saindo seu féretro do Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim da Paz.

BENEDITO CARLOS GOMES, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
75 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Vera Lúcia de Menezes Gomes e deixa os 
fi lhos Greice e Alessandro. Foi sepultada 
no dia 17/01/2021, às 13:00, saindo seu 
féretro da Capela do Prever para cemitério 
da Ressurreição.

JOSE ROBERTO GUERREIRO, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
76 anos de idade. Era divorciado com 
a Sra. Marvina de Camargo Guerreiro e 
deixa os fi lhos Marcia, Marcelo, Maurício 
e Marcio. Foi sepultado no dia 16/01/2021, 
às 16:00, saindo seu féretro da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

EVA CARDENAS DE MARIN, natural 
do Peru, faleceu aos 85 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Dário Marin Baspineiro e 
deixa os fi lhos José Wilian, Fany Mirian, 
Paul Erick, Wilson Dario, Jhony Vladimiro 
e Ivone Amparo. Foi sepultado no dia 
17/01/2021, às 10:00, saindo seu féretro 
da Ercília para cemitério da Ressurreição.

JURACI GARCIA LOPES, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 66 
anos de idade. Era casado com Vera Lúcia 
da Silva e deixa os fi lhos Daniel Felipe 
e Matheus Felipe. Foi sepultado no dia 
16/01/2021, às 16:00, saindo seu féretro 
do Jardim do Paz para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ELIONAI SABINO VIANA, natural 
de Mirassol/SP, faleceu aos 63 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
16/01/2021, às 15:00, saindo seu féretro 
do Jardim do Paz para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

BANCO Fogo destrói caixas 
eletrônicos em 

agência da avenida 
Potirendaba

Uma agência bancária da 
Caixa Econômica Federal pegou 
fogo, por volta de 21h30 de 
domingo (17). O incêndio foi na 
agência localizada na avenida 
Potirendaba, no Jardim Santa 
Luzia, em Rio Preto.

Segundo informações do 
Corpo De Bombeiro, três caixas 
eletrônicos da agência bancária 
pegaram fogo. Três viaturas 
compareceram ao local para 
conter o incêndio, seis bombei-
ros atuaram no local. Ninguém 
ficou ferido.

O incêndio foi controlado, 
porém os caixas eletrônicos 
foram totalmente queimados e 
a área onde estão localizados 

os caixas eletrônicos ficou pre-
judicada.

Ainda não há informações 
se o incêndio foi criminoso. A 
perícia vai ser realizada para 
investigar as possíveis causas 
do incêndio.

Procurada - No último dia 
4, uma agência do Banco do 
Brasil, na rua Voluntários de 
São Paulo, também pegou fogo 
em Rio Preto. O fogo também 
atingiu a área dos caixas eletrô-
nicos. Uma moradora de rua, de 
31 anos, foi identificada pela 
polícia como sendo a respon-
sável por atear fogo na agência 
bancária. Ela está foragida, mas 
a polícia está em diligência 
procurando a moradora de rua.

Sue PETEK 

Caixas eletrônicos ficam em agência bancária da avenida Potirendaba, em Rio Preto

Guilherme BATISTA

MAIS UM

Homem é detido por 
assédio no Terminal Urbano

Uma mulher de 19 anos 
denunciou um homem por 
importunação sexual neste sá-
bado (16). O fato teria ocorrido 
dentro do terminal urbano de 
Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima estava em 
pé no ônibus que fazia a linha 
“Parque Cidadania”, quando 
um homem entrou e se apro-
ximou dela. Segundo a vítima, 
ela sentiu o rapaz encostar em 
sua bolsa e pensou que ele 
tentaria furtar seu celular. No 
entanto, testemunhas avisaram 
de que ele estaria “encoxan-

do-a”.
Assim que o ônibus parou 

no Terminal, foram chamados 
os vigilantes da Emurb, que 
impediram que o homem em-
barcasse em outro ônibus até 
a chegada da polícia. Ainda 
de acordo com a vítima, ela 
perguntou ao homem o motivo 
dele ter feito isso e ele teria 
negado o ato.

Na Central de Flagrantes, 
uma testemunha confirmou 
que viu o investigado encoxar a 
mulher. Já o homem disse que 
perdeu o equilíbrio dentro do 
ônibus e apenas esbarrou na 
mulher. A polícia segue investi-
gando o caso.

Vinicius LIMA

Caso ocorreu no terminal urbano de Rio Preto, acusado foi detido por seguranças
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MÃE RESGATOU Menina foge de entidade 
social e é abusada na rua

Uma menina de 13 anos 
é vítima de estupro após 
fugir de projeto social. A 
jovem foi localizada por 
volta das 17h30 do último 
domingo (17), na Avenida 
Bady Bassitt.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a mãe 
da vítima, uma mulher de 
40 anos, contou que a 
sua filha participa do pro-
jeto social Teia, mas que 
a adolescente não aceita 
participar do projeto e fugiu 
mais uma vez da instituição. 
A última fuga foi registrada 
na Central de Flagrantes 
como desaparecimento de 
pessoa.

Com o desaparecimento 
da filha, a mãe publicou nas 
redes sociais na tarde do 
último domingo. Após a di-
vulgação, a mulher recebeu 
informação de que a filha 
tinha sido vista em compa-
nhia de moradores de rua, 
totalmente transtornada.

A mãe decidiu procurar a 
adolescente e conseguiu lo-
calizá-la junto a moradores 
de rua e usuários de drogas 
Avenida Bady Bassitt. A 
mãe conseguiu resgatar a 
filha, que estava suja e com 
hematomas pelo corpo e 
ainda apresentava estado 
de consciência prejudicado. 
Diante disso, levou a filha 
para o Hospital Bezerra de 
Menezes.

Sue PETEK Em atendimento na uni-
dade de saúde, a equipe 
médica verificou que a ví-
tima apresentava escoria-
ções e lesões pelo corpo, 
sugerindo a prática de ato 
libidinoso com a menor. 
Ela foi encaminhada para 
o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) para 
realizar tratamento médico 
e exames laboratoriais.

A assistência social do 
HCM orientou a mãe da 
adolescente a se dirigir até a 
delegacia para registrar um 
boletim de ocorrência, a fim 
de apurar a eventual prática 
de estupro de vulnerável. Foi 
expedido exame ao Instituto 
Médico Legal (IML) para a 
vítima.

Caso registrado no plantão policial e vítima foi 
encaminhada ao Hospital da Criança

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS
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A vergonha 
mata o prazer

É um fato que muitas mulheres nunca chegaram 
ao orgasmo, e falar sobre esse tipo assunto ainda é 
proibido, ou até incômodo de modo que parece um cri-
me ou uma ofensa para mulheres que foram rotuladas 
como moças de família, como se o fato de explorar seu 
corpo e sentir prazer irá fazer com que você se torne 
menos digna. Nestes 16 anos de prática na área da 
sexualidade, percebi a gravidade da situação. Mulhe-
res solteiras e casadas têm medo de  conhecer seu 
corpo, têm vergonha de falar sobre seu corpo e sobre 
sexo , e têm vergonha de sua identidade. Em pleno 
2021 mulheres que acreditam que sexo é apenas 
para cumprir uma obrigação ou até mesmo agradar 
seu parceiro, para mulheres que vivem e assume sua 
liberdade sexual são  julgadas  por isso e até ditas em 
todas de amigas como doida ou assanhada .

 Para ser clara, o sexo não é apenas para repro-
dução, muitas alunas do meu curso de Pompoarismo 
relatam que nunca tiveram um orgasmo, que fazem 
sexo para agradar o parceiro e cumprir sua obrigação. 
Precisamos começar olhar o sexo como ele realmente 
é, ele é para o prazer, para intimidade do casal, para 
um processo de descobertas incríveis, é um momento 
feliz, um momento relacionamento entre um casal, e 
a mulher tem que começar a pensar mais no próprio 
prazer .

Assim ela realmente se entregará a este momento 
incrível!

Não há pecado ou defeito no sexo, é necessário as 
relações sexuais e o sexo é um meio de comunicação. 
Sempre  digo que a comunicação é a base para a 
construção de um relacionamento, e a solução para 
todos os problemas, incluindo a falta de orgasmo e 
os problemas conjugais. Se você não se comunica, é 
inútil pensar  que seu parceiro faça o beaba da forma 
que lhe agrada sem que você diga o que  quer. Trans-
mitir suas necessidades é muito importante e pode 
ser feito de forma romântica e amorosa. Assim como 
você diz que o que gosta é importante, também o que 
você não gosta.

Aceite: todo mundo faz sexo até o cavalo marinho ,e 
todo corpo é um corpo. O seu é único e nada pior ou 
melhor do que ninguém. É inútil ficar se comparando 
com outras mulheres ou pensando o que o outro está 
pensando ou achando de seu corpo   Se essa pessoa 
está deitada na cama, é porque você é muito sexy. 
Sim, é digno de prazer. Sim, é quente à sua maneira.  
Quando se trata de sexo, o que te deixa sem tesão 
não é tirar a roupa, mas a vergonha. Uma mulher sem 
vergonha é uma mulher poderosa para expressar seus 
pensamentos, desejos e autoconfiança sem causar 
constrangimento. Inspire uma vida sem padrões e 
julgamento.

Vamos focar nos nossos pontos positivos ,nós amar 
e entender que o prazer não tem regras e não deve 
ter limites!

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexólo-
ga em formação e palestrante em vendas. Gestora 
comercial, sensual coach, empresária do merca-
do erótico, criadora do projeto SAT (Sexualidade 
Amor pra Todos), Projeto de Inclusão, projeto CEL 
(Coragem e Empoderamento e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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ÀS 11 HORAS

A vacinação contra a Co-
vid-19 em Rio Preto terá 
início oficialmente nesta ter-
ça-feira (19) no Hospital de 
Base, às 11h. Neste primeiro 
dia a imunização será exclu-
siva para os trabalhadores da 
saúde que atuam no Hospital. 
O prefeito Edinho Araújo e o 
Governador João Doria esta-
rão presentes.

Segundo o Governo de 
São Paulo, no período da tar-
de segunda-feira saíram três 
caminhões em direção aos 
HCs de Ribeirão Preto e Ma-
rília, bem como o Hospital de 
Base em Rio Preto. Segundo 
o secretário de saúde de Rio 
Preto, Aldenis Borim, serão 
sete mil doses enviadas para 
o hospital.

Vacinação contra Covid começa 
hoje com profissionais do HB

No Estado, a campanha 
começou ainda no domingo 
(17), minutos após a apro-
vação da vacina do Butantan 
pela Anvisa. Ao todo, foram 
112 pessoas vacinadas.

A partir desta terça-feira 
(19), grades de vacinas e 
insumos também serão en-
viadas a polos regionais para 
redistribuição às Prefeituras, 
com recomendação de priori-
dade a profissionais de saúde 
que atuam no combate à pan-
demia. Os municípios também 
deverão imunizar a população 
indígena com apoio de equi-
pes da atenção primária do 
SUS, segundo as estratégias 
adequadas ao cenário local.

Cada hospital será res-
ponsável pelo preenchimento 
dos sistemas de informação 
oficiais definidos pela Secre-
taria da Saúde para moni-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Nova enfermaria foi entregue ontem pela prefeitura e já 
começam atender

Sue PETEK

toramento da campanha. A 
divisão das grades considerou 
o quantitativo proporcional de 
vacinas esperado para São 
Paulo conforme o PNI (Progra-
ma Nacional de Imunizações), 

do Ministério da Saúde. O total 
de 1,5 milhão de doses é a 
referência para trabalhadores 
de saúde baseado na última 
campanha de vacinação con-
tra a gripe.

A partir desta terça-feira, grades 
de vacinas e insumos também 

serão enviadas a polos regionais 
para redistribuição às Prefeituras, 
com recomendação de prioridade a 

profissionais de saúde que atuam no 
combate à pandemia. Os municípios 

também deverão imunizar a população 
indígena com apoio de equipes da 

atenção primária do SUS, segundo as 
estratégias adequadas ao cenário local

“

”

SÓ COVID

Durante  entrega da UBS 
Luz da Esperança, o secre-
tário de saúde Aldenis Borim 
afirmou que há a previsão de 
abrir mais 20 leitos de UTI na 
UBS Fraternidade.

“Semana que vem nós 
pretendemos inaugurar 20 
leitos de suporte respirató-
rio, que seriam UTIs, na UBS 
Fraternidade”, comentou 
Borim. Segundo o secretário 
a UBS Luz da Esperança vai 
atendes casos leves de Co-
vid-19 e casos mais graves 
serão encaminhados para o 
Fraternidade.

“Os casos moderados 
hoje tem que deixar em uma 
unidade igual o Jaguaré ou 
mandar para um hospital. Es-
sas unidades acabam ficando 
sobrecarregas de pacientes 
que não precisam de suporte 
respiratório e tomam o lugar 
de quem precisa. Essas uni-
dades dão um alívio para os 
hospitais”, afirmou Aldenis.

De acordo com a secreta-
ria de saúde, Rio Preto conta 
atualmente com 250 leitos 
de enfermaria e 202 de UTI 
via SUS. Já nos convênios 
são 149 leitos de enfermaria 
e 79 de UTI.

Mais leitos de 
UTIs devem ser 
entregues na 

próxima semana
Vinicius LIMA

Nova enfermaria já atende 
pacientes na UBS Luz Esperança

A Unidade de Internação 
Básica Covid-19 iniciou o aten-
dimento no prédio da UBS Luz 
da Esperança, nesta segunda-
-feira (18). A unidade contem-
pla 20 vagas de enfermaria, 
destinadas a pacientes com 
gravidade moderada de Covid 
e possibilidade de ampliação 
para 30 vagas.

Para a gerente de Atenção 
Básica Soraya Andrade, a uni-
dade Luz da Esperança vai suprir 
a necessidade do município 
em atender os pacientes com 
Covid-19, preferencialmente de 
Rio Preto. “É importante dizer 
que a população precisa colabo-
rar que deve manter os cuidados 
de isolamento e distanciamento 
social, não sair de casa e fazer 
uso de máscara”, ressalta.

Segundo Soraya, em torno 
de 30 funcionários vão atuar 
na Unidade de Internação Bá-
sica. “Os funcionários das duas 
unidades fechadas - Gabriela 
e São Francisco - foram re-
manejados para esta unidade. 
Em razão de turno de trabalho 
todos os funcionários das duas 
unidades que foram fechadas 
virão para esta unidade”, diz.

O prefeito Edinho Araújo e 
o secretário de Saúde Aldenis 
Borim acompanharam a aber-
tura da unidade. No primeiro 
dia de atendimento, a unidade 
receberá os pacientes após o 
almoço porque eles passarão 

por reavaliação médica para 
saber se serão encaminhados 
para a unidade Luz da Esperan-
ça ou outra unidade de saúde.

Os atendimentos nesta uni-
dade são regulados pelo SAMU, 
ou seja, não há atendimento 
para as demandas espontâ-
neas. Quem necessitar de 
atendimento para síndromes 
respiratórias leves deve procurar 
uma das unidades respiratórias 
do município: Anchieta, Caic/
Cristo Rei, Solo Sagrado e Vila 
Mayor. Essas unidades regis-
traram do início de janeiro até 

Sue PETEK 

agora 7.319 atendimentos.
Após a pandemia, a Unidade 

de Internação Básica Covid-19 
é uma unidade de atenção 
primária, então será uma uni-
dade de saúde da família que 
comporta até quatro equipes 
de atendimento.

Na próxima semana, está 
prevista também a abertura 
de outras 20 vagas de suporte 
ventilatório no prédio da UBS 
Fraternidade. Assim como na 
Unidade de Internação Básica 
Covid, não haverá atendimento 
de demanda espontânea.

ENSINO À DISTÂNCIA

Ufscar abre 45 vagas em 
curso para Rio Preto

A Universidade Federal 
de São Carlos, em parceria 
com a prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, 
abre processo seletivo, 
nesta terça-feira, dia 19, 
para o Curso de Segunda 
Licenciatura em Educação 
Especial na modalidade a 
distância.

 O curso terá carga ho-
rária de 1.290 horas e será 
oferecido em 24 meses. Ao 
todo serão oferecidas 600 
vagas distribuídas em 18 
municípios do Estado de 
São Paulo. Para Rio Preto 
serão oferecidas 45 vagas 
destinadas aos professores 
da Educação Básica que 
atuam na rede pública mu-
nicipal de ensino.

As inscrições serão reali-

zadas apenas on-line entre 
os dias 19 e 31 de janeiro.

O principal objetivo do 
curso é formar professores 
capacitados para atender 
alunos com necessidades 
especiais.

“Capacitar os professo-
res para que eles estejam 
cada vez mais preparados 
é uma das principais me-
tas do nosso governo. Essa 
iniciativa certamente irá be-
neficiar não só os docentes 
como toda a comunidade 
escolar”, afirmou o prefeito 
de Rio Preto, Edinho Araújo.

Da REDAÇÃO

São 18 municípios com 
vagas, entre eles Rio 
Preto que tem 45 
oportunidades

Divulgação
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NÃO É A POLÍTICA QUE FAZ O CANDIDATO VIRAR LADRÃO. 
É O SEU VOTO QUE FAZ O LADRÃO VIRAR POLÍTICO. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!
O MÉDICO JOSÉ Dalmo de 

Araújo, ao lado da esposa Vera 
Lins Araújo e familiares, assumiu 
idade nova no domingo.  O der-
matologista Dr. Carlos Roberto 
Cury também foi o aniversariante 
de domingo passado. Parabéns!

ZEZE POLIZELLO e Antônio 
Augusto Polizello completaram 
43 anos de casamento e muito 
aprendizado. O querido casal 
está muito feliz por todos os 
momentos juntos.

A EMPRESÁRIA Rosangela 
Uga está em contagem regres-
siva para o nascimento do seu 
primeiro netinho. A fi lha Jessica 
Uga prepara no capricho o enxo-
val para o bebe.   

O PRESIDENTE da Acirp de 
Rio Preto e empresário Kelvin 
Kaiser começou a segunda-feira 
recebendo os cumprimentos dos 
amigos e familiares pela nova 
idade assumida.

OS IRMÃOS DIEGO e Juliano 
Cunha estão com uma linda 
plantação de Soja na Fazenda 
Felicidade em Porto Alegre do 
Norte (MT).   

CLEUSA E ROMULO Queiroz 
estão brindando 65 anos de ca-
sados com seus familiares.   

O RIOPRETO Shopping co-
meça o ano ampliando e forta-
lecendo ainda mais o seu diver-
sifi cado mix de lojas e serviços. 
São lojas de grandes nomes 
como Milky Moo Milkshakes, Jah 
Açaí, Splash Bebidas Urbanas, 
Frangolito e a loja de calçados e 
bolsas Luz da Lua.

ALEXANDRE (MANO) e Re-
giane Assumpção aguardam o 
nascimento da fi lha Maria An-
tonella para o dia 10 de março 
de 2021.

MEUS SENTIMENTOS a Fa-
mília Marcar Rodeio Company, 
pelo falecimento da matriarca e 
empresária Eva Marin Cardenas, 
dias atrás. 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Aqui tem Geninho
O Deputado Federal Geninho 
Zuliani, relator da Medida 
Prov isór ia  que prevê um 
plano global para a aquisição 
de vacinas contra o novo 
coronavírus, acompanhará 
nesta terça-feira, às 11 horas, 
o governador do Estado, João 
Dória, e o Prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo, o início da 
vacinação contra a Covid-19 
em profissionais de saúde no 
Hospital de Base.

DiáriodoBob
Dória vem aí! O governador de São Paulo, desembarca 

hoje por volta das 11 horas, no aeroporto de Rio Preto e segue 
direto para o Hospital de Base, onde participa da cerimônia do 
começo das picadas de agulhas salvadoras contra o COVID-19. 
Sem platéia, mas com muitos mascarados. Lista dos contempla-
dos. O Diário Oficial de Rio Preto (leia-se Jornal DHOJE) deve 
publicar hoje os primeiros das listas de convidados para o novo 
quadro de assessores da nova gestão do prefeito Edinho Araújo. 
Quem estiver nominado poderá receber no começo do mês de 
fevereiro o salário de janeiro.  Nome que desponta. O lépido 
e competente advogado Tarso Baglioni, taifeiro com patente de 
Orlando Bolçone, tem transitado pelos gabinetes da Prefeitura 
como se passando pela voz do vice-prefeito e reivindicando o 
quê de direito com garbo e circunstância. A continuar neste 
ritmo, em breve, Tarso deverá conquistar seu próprio espaço 
na administração municipal. Nada como o tempo e a poeira da 
estrada para revestir o mérito a quem é devido. Bola e BOLIM. 
Fábio Marcondes chegou na Secretaria Municipal de Esportes 
disposto a deixar sua marca. Cheio de planos, esvaziou todos 
os cargos e gavetas e resolveu fazer um limpa na pasta. Pretende 
não deixar pedra sobre pedra para construir tudo do zero. Fábio 
contará com auxiliares de todas as matizes (não de partidos) 
mas espera contar com os servidores da pasta para por ordem 
na casa. Luz da esperança. Saiu a vacina carimbada com lou-
vores políticos nas bases centrais de Brasília e São Paulo, mas, 
enquanto isso, por aqui, o prefeito EDINHO e o secretário de 
saúde ALDENIS, anunciavam sem precisar de holofotes, uma 
Unidade de Internação com 20 vagas de enfermaria destinadas 
a pacientes com gravidade moderada de COVIC. Melhor assim! 
Audiência duvidosa. Me diz aí: O Luciano Hulck esta fazendo 
campanha para presidente pelas redes sociais, ou está com o 
saco cheio da Globo pra ficar fazendo comícios no whatsapp. 
Recado ao HULK: quando o problema for reformar um carro 
(lata velha) a gente te chama. Ta Okey...Língua de trapo. Em 
Manaus o governo federal do PT, bem antes da Pandemia e da 
Copa do Mundo de 2014, gastou mais de R$700 milhões na 
construção da Arena da Amazônia. Deram uma respirada sem 
perder o fôlego. Agora, por falta de oxigênio, a torcida é pra viver 
sem perder o fôlego. Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

SPOTlight

(17) 99181-4336

Vera Lins Araújo sempre de bem com a vida

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

O 
empresário 
Rafael de 

Seta Badan 
e Marina 

Rodrigues 
Badan 

Fique Sabendo...
O empresário Renato Marão, 
da Rede RMFarma, fo i  o 
aniversariante de ontem, dia 
18 de janeiro.  Ele, e a esposa 
Maria Laura Costantini Marão, 
farmacêutica, vão inaugurar 
em breve, mais duas novas 
lojas da Rede RM Farma em 
Rio Preto.

Fique por Dentro
A Fórmula 1 confirmou a 
renovação de contrato para 
corrida no Brasil até 2025 em 
Interlagos, em São Paulo. O 
agora rebatizado GP de São 
Paulo está marcado para 14 
de novembro de 2021, véspera 
do feriado de Proclamação da 
República.
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1681
(De 19 de janeiro de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, ao benefi ci-
ário JOSÉ AUGUSTO FALCO, na qualidade de cônjuge, da 
extinta servidora ELIZABETH COSTA FALCO, ocupante do 
cargo efetivo de Professor - PEB I.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0008/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 27/11/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1682

(De 19 de janeiro de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, à benefi ciá-
ria APARECIDA DE LIMA ALVES, na qualidade de cônjuge, 
do extinto servidor ALCIDES ALVES, ocupante do cargo 
efetivo de Pedreiro.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0009/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 07/11/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1683
(De 19 de janeiro de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora LÚCIA VANDA DE AZEVEDO FELIX, ocupante do 

cargo de provimento efetivo de Atendente, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0010/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 19/01/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1684

(De 19 de janeiro de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor CÁSSIO EDUARDO CAMPOS CABBAZ, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Dentista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.7/0011/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 19/01/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1685
(De 19 de janeiro de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora MARIA INÊS MOLAS, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0012/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 19/01/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - CMDCA

Resolução CMDCA nº 477/2021.
18 de janeiro de 2021
Prorroga a validade do registro das OSC-organização da 
sociedade civil sem responsável técnico assistente social 
durante o período da pandemia COVID-19.
   O Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei n.º 4.956, de 15 de maio de 1992 com 
as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.401, de 04 de julho 
de 2001 e Lei nº. 9.274 de 17 de novembro de 2.006, e pelo 
Decreto Municipal nº 7199 de 18 de julho 1993 e o Regimen-
to Interno CMDCA, em reunião ordinária ocorrida no dia 12 
de janeiro de 2021, resolve:
  CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 
2º do artigo 91, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, ao dis-
por que cabe ao CMDCA efetuar o registro das organizações 
da sociedade civil sediadas em sua base territorial que pres-
tem atendimento a crianças, adolescentes e suas respecti-
vas famílias, executando os programas e projetos a que se 
refere o art. 90, caput e, no que couber as medidas previstas 
nos artigos 101,112 e 129, todos da Lei nº 8.069/1990;
  CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 
3º do artigo 90, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, ao dis-
por que cabe ao CMDCA efetuar a inscrição dos programas 
e projetos relativos ao atendimento a crianças, adolescen-
tes e suas respectivas famílias, em execução na sua base 
territorial por entidades governamentais e organizações da 
sociedade civil.
   CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus respon-
sável pelo surto de 2019;
   CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 
64.862 de 13 de março de 2020, que Dispõe sobre a ado-
ção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, 
de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo COVID-19, bem como sobre recomendações 
no setor privado estadual;
   CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 
18.571 de 24 de março de 2020 – que reconhece estado de 
calamidade pública no Município de São José do Rio Preto 
decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e esta-
belece medidas de enfrentamento.
  CONSIDERANDO a Recomendação do 
CONANDA nº 06 de 24 de julho de 2020, que orienta sobre 
a prorrogação da validade, durante a pandemia COVID-19, 
dos registros das entidades sem fi ns lucrativos e inscrição 
dos programas e projetos não governamentais que prestem 
atendimentos a crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias.
   CONSIDERANDO a importância da atua-
ção da rede de atendimento, zelando pela regularidade dos 
registros das organizações da sociedade civil e a inscrição 
dos programas, o CMDCA reafi rma seu compromisso com a 
proteção integral da infância e adolescência. 
  Art. 1º - Fica prorrogado excepcionalmente 
para garantir a continuidade das atividades e da autorização 
de funcionamento da organização não governamental, a 
validade dos registros e inscrições das OSC - organização 
da sociedade civil sem responsável técnico assistente social, 
durante o período da pandemia COVID 19, que tenham seu 
vencimento durante o período do “estado de calamidade pú-
blica”, que se iniciou em 24 de março de 2020, até a vigên-
cia do estado de calamidade no município.
  Art. 2º - Fica a Comissão de Registro do 
CMDCA responsável pela lavratura dos termos de prorroga-
ção excepcional.
  Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a 
partir da data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2021.
 
CAMILA PACIFICO SPARVOLI
PRESIDENTE – CMDCA 
PAULO JOSÉ ALVES MARQUETTE
1º SECRETÁRIO - CMDCA 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
19 de janeiro de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

RETIFICAÇÃO EDITAL

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 555/2020, PROCESSO 14.178/2020, objeti-
vando o registro de preços para prestação de serviço com 
fornecimento de material e instalação de tela de proteção, 
espículas e passarinheira, em atendimento as Unidades 
Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O EDITAL FOI 
RETIFICADO. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 01/02/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) 
MÓDULOS DE GAVETAS (03 MÓDULOS CONVENCIO-
NAIS E 01 MÓDULO ESPECIAL) NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS - Julgamento da Comissão Municipal de 
Licitação: Após análise do recurso e da contrarrazão recursal 
a Comissão Municipal de Licitação acata o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Obras (fl s. 651/655) o qual é utili-
zado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, e ratifi ca a decisão proferida no julgamento 
do dia 16/12/2020 (publicado na imprensa ofi cial no dia 
17/12/2020). - DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
Analisando os autos, bem como as razões e as contrarra-
zões recursais, acolho e ratifi co integralmente o Parecer 
Técnico da Secretaria Municipal de Obras (fl s. 651/655) e a 
decisão da Comissão Municipal de Licitação (fl s. 656/661) 
utilizando os argumentos neles expostos como razões de 
decidir e nego provimento ao recurso interposto pela em-
presa ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. 
2-  Posto isto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade 
ou ilegalidade, HOMOLOGO este procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a favor da empresa vencedora, KM 
& M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME. 
Às formalidades legais. Publique-se por extrato para ciência 
dos interessados. Israel Cestari Júnior - Secretário Municipal 
de Obras. O inteiro teor da decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados.   
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 531/2020 – Processo 
14.051/2020
Objeto: Contratação de empresa para serviço de serralheria 
(confecção e instalação de grades de proteção) no CRAS Ci-
dadania. Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão 
pública realizada on line com início dia 07/01/2021, sendo 
adjudicado o item á empresa declarada vencedora: JOSÉ 
LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI (item 1). Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Lucia Helena Antonio - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena Cristina Rozales da Sil-
va Marangoni – Secretária Municipal de Assistência Social.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

Contrato: PRE/0054/20 – PREGÃO ELETRONICO 32/2020
Contratada: DINÂMICA COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA 
– ME
Ofi cio Nº 09/2021 - Fica o representante legal da empre-
sa DINÂMICA COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA – ME, 
NOTIFICADO, DE FORMA DERRADEIRA, para apresen-
tar a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Tendo 
em vista a obrigatoriedade de serem mantidas as condições 
de habilitação durante a vigência contratual, nos termos da 
cláusula 8.4 do referido contrato. Tendo em vista os fatos 
gravosos relatados, concedemos 05 (cinco) dias úteis para 
a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais,  tendo em vista a 
possibilidade de, não sendo regularizada a pendência, fi car 
a empresa sujeita as penalidades contratuais que podem, 
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Rosân-
gela Corrado Victor – Coordenadoria de Gestão de Contra-
tos – José Fábio Gazzola Heredia -Assessor de Secretaria 
– S.M. ADMINISTRAÇÃO.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: LUIS GUSTAVO DOMICIANO TAINO ME
CONTRATO ATA/0133/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS 
RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À 
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 
dias úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar 
real cumprimento ao processo licitatório, estando a contra-
tada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que 
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. 
Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 08/2020
CONTRATO Nº COC/0010/21
COMPROMISSÁRIO: VISUAL SYSTEMS INFORMATICA 
LTDA 
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelo lote 
07, quadra 04, localizados no Loteamento Parque Tecnolo-
gico Vanda Karina Simei Bolçone, de propriedade do Muni-
cípio de São José do Rio Preto – Semplan – Israel Cestari 
Júnior - Valor Total R$1.045.095,14.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 317/2020
CONTRATO nº PRE/0006/21
CONTRATADA: DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E 
ESCOLARES LTDA ME 

OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos para os Centros de 
Referencias, Cadastro Único e entidades parceiras de Ações 
de Proteção Social – SMAS – Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$9.154,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 448/2020
CONTRATO nº PRE/0007/21
CONTRATADA: MARIA RITA ALANIZ PORTO ME 
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos para estruturar a 
rede de serviços do SUAS – SMAS – Helena Cristina Ro-
zales da Silva Marangoni– Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$320,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 481/2020
CONTRATO nº PRE/0008/21
CONTRATADA: A.H. DA S. MORAES EPP 
OBJETO: Aquisição de unidade de imagem para impressoras 
– SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigên-
cia: 12 meses. Valor Total: R$9.400,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 442/2020
ATA Nº 0052/21
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na 
REMUME - Valores Unitários – Item 06 - R$5,116; Item 07 – 
R$0,165- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 442/2020
ATA Nº 0053/21
CONTRATADA: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FAR-
MACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na 
REMUME - Valor Unitário – Item 12 - R$0,390- SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 442/2020
ATA Nº 0054/21
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na 
REMUME - Valores Unitários – Item 02 - R$0,100; Item 09 
– R$0,108; Item 20 – R$4,290- SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 442/2020
ATA Nº 0055/21
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na 
REMUME - Valores Unitários – Item 08 - R$0,788; Item 14 – 
R$8,200; Item 15 – R$34,000; Item 17 – R$15,200; Item 25 
– R$0,100- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 456/2020
ATA Nº 0056/21
CONTRATADA: W G CANTARIN- ME
OBJETO: Fornecimento de adesivos e placas de sinaliza-
ção - Valores Unitários – Item 01 - R$68,00- SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 479/2020
ATA Nº 0057/21
CONTRATADA: L. F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI 
ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura - Valores 
Unitários – Item 01 - R$38,00; Item 06 – R$74,70; Item 16 
– R$59,40; Item 17 – R$16,20; Item 18 – R$1,30; Item 27 
– R$52,20; Item 29 – R57,60; Item 30 – R$34,45; Item 31 – 
R$59,00; Item 34 – R$131,40- SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 483/2020
ATA Nº 0058/21
CONTRATADA: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E 
PARAFUSOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valores 
Unitários – Item 11 - R$12,7500; Item 12 – R$8,8000; Item 
14 – R$4,6500; Item 16 – R$11,8000; Item 27 – R$41,5000; 
Item 29 – R$22,2500; Item 35 – R$2,8500- SMEL – Fabio 
Ferreira Dias Marcondes - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 483/2020
ATA Nº 0059/21
CONTRATADA: SILVIO RODRIGUES DA SILVA 
25301434802
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valores 
Unitários – Item 02 - R$22,9999; Item 09 – R$48,1000; Item 
10 – R$48,1000; Item 28 – R$5,3000- SMEL – Fabio Ferreira 
Dias Marcondes - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 489/2020
ATA Nº 0060/21
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO 
49710029878
OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene e EPIs - 
Valor Unitário – Item 03 - R$13,94 - SMAS – Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 539/2020
ATA Nº 0061/21
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO 
49710029878
OBJETO: Fornecimento de materiais de copos descartáveis - 
Valor Unitário – Item 02 - R$75,00 - SMA – Adilson Vedroni
 - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 505/2020
ATA Nº 0062/21
CONTRATADA: R D VELANI ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de cabos terminais 
- Valores Unitários – Item 25 - R$0,37; Item 26 – R$0,45; 
Item 27 – R$0,60; Item 28 – R$0,70; Item 29 – R$1,50; Item 
31 – R$0,42; Item 32 – R$0,13; Item 33 – R$0,25; Item 34 – 
R$3,62 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 05/2021
CONTRATO Nº DIL/0003/2021
CONTRATADA: GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPOR-
TEL LTDA 
OBJETO: contratação de empresa para prestação de ser-
viços de motofrete para suprir as necessidades de trans-
portes de exames relacionado do COVID-19. Secretaria 
Municipal de Saúde. -SMS – Aldenis A. Borim -  Valor Total 
R$49.998,00.

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

PORTARIA N.º 34.866 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ANTONIO BALDIN, para ocupar o Cargo em Co-
missão – ASSESSOR DE SECRETARIA - CA.102.4, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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 34.867 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, PAULA CANOVA SODRE DE CASTRO, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - 
CA.102.3, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
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, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.868 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ROBERTO EGYDIO LOFRANO, para ocupar o 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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 34.869 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, VICTOR AUGUSTO GONCALVES DE SOUZA, 
para ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPE-
CIAL - CA.102.3, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 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 34.846 DE 14 DE JANEIRO DE 2021 (Repu-
blicação por Incorreção)
NOMEIA, CARLOS ALEXANDRE FETT, para ocupar o Car-
go em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA ACADÊ-
MICA - CD.101.3, lotado na Coordenadoria Acadêmica da 
Escola de Gestão Pública do GABINETE DO PREFEITO, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis 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, surtin-
do os efeitos desta a partir de 14 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.870 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, VIVIANE LEAO DA SILVA ONISHI, para ocupar o 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
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, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.871 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira DEISE MACIEL DE QUEI-
ROZ, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE 
COORDENADORIA - CD.101.2, lotada na Coordenadoria 
Pedagógica da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
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, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.872 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira FABIA CRISTIANE NES-
TOR COSTA, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE 
DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotada na Coordenado-
ria Administrativa da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO, 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 34.874 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ARNO DELLA LIBERA JUNIOR, para ocupar 
o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA 
- CA.102.4, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SER-
VIÇOS GERAIS, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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 34.875 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, LARISSA JUNQUEIRA ALVES, para ocupar o Car-
go em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lota-
da na 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, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.876 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, MARIA PAULA DOS SANTOS ARNAL, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE GABINETE DO 
SECRETÁRIO - CD.101.2, lotada na SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SERVIÇOS GERAIS, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 09 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.877 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, LEONARDO ZAPAROLI VOLTOLINI, para ocupar 
o Cargo em Comissão – DIRETOR - CD.101.3, lotado na 
Diretoria da Usina de Asfalto da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SERVIÇOS GERAIS, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de 
janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.878 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ALEX GUERINO DE ALMEIDA SABAD, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENA-
DORIA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Operação 
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da Usina de Reciclagem da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS GERAIS, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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 34.879 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, DECIO APARECIDO DE PAULA, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA 
- CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Manutenção de Áre-
as Públicas, Praças e Jardins da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SERVIÇOS GERAIS, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementa-
res 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 34.880 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, DONIZETE CORDEIRO SALDANHA, para ocu-
par o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADO-
RIA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Manutenção e 
Conservação de Vias Públicas da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SERVIÇOS GERAIS, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementa-
res 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 34.881 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ADILSON DE SOUZA VIEIRA, para ocupar o 
Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, al-
terada 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, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.882 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, MARCO AURELIO ARRISCA, para ocupar o Car-
go em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado 
na Divisão de Conservação de Canteiros Centrais da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/201, 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 34.884 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, RICARDO DUTRA RUBES, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na 
Divisão de Administração do Núcleo Esportivo do Jardim 
Caparroz da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
E LAZER, 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 34.885 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efei-
tos desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue:

ELIETE FATIMA DE MARQUES REIS, para exercer a 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Depar-
tamento Administrativo, Recursos Humanos e Transportes 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 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 alte-
rações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente.  
ERICA HIRATA, para exercer a Função de Chefe de De-
partamento - FG.101.6, no Departamento de Gestão de 
Convênios e Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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.  
JOSE ROBERTO VERONESE, para exercer a Função de 
Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de 
Manutenção e Obras da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, 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.  
MARIA STELA CRUZ DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento Admi-
nistrativo e Execução Orçamentária da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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.  
PAULO ESTEVAO ALVES DA SILVA, para exercer a Função 
de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento 
de Apoio a Eventos Esportivos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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.  
LUCIENE CORREA DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefe de Setor, no Setor Administrativo Geral da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, criada pelo artigo 45 da Lei 
Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazen-
do jus a retribuição remuneratória correspondente.  
NASSER WILLIAN MENDONCA, para exercer a Função de 
Chefe de Setor, no Setor de Apoio Administrativo Operacio-
nal da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, criada pelo 
artigo 45 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações 
posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória corres-
pondente.  
PORTARIA N.º 34.887 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, CRISTIANE ALVES FERRAZ, para ocupar o 

Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA - 
CA.102.4, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E ABASTECIMENTO, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.888 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, PAULO HENRIQUE MARQUES CARDOZO, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENA-
DORIA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Apoio e 
Fomento Agropecuário da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.889 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JOSE FERMINO DE FREITAS, para ocupar o 
Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Manutenção do Recinto de Exposições 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO, 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 34.891 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
RELOTA, o(a) servidor(a) ALMIR DONIZETI DA SILVA da 
Secretaria Municipal da Fazenda para Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, 
retroagindo os efeitos desta a 13 de janeiro de 2021.

ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.795
DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

Autoriza a receber adiantamentos para cobertura de despe-
sas emergenciais e de pronto pagamento da Procuradoria 
Geral do Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam autorizados a receber adiantamentos para 
cobertura de despesas emergenciais e de pronto pagamento 
da Procuradoria Geral do Município, em conformidade com 
a Lei nº 13.290, de 28 de agosto de 2019 e com o Decreto 
nº 18.410, de 9 de setembro de 2019, os agentes públicos 
abaixo discriminados:
I – LUÍS ROBERTO THIESI;
II – VALÉRIA CRISTINA BRANDT GARCIA;
III – FABIANO FERNANDES DAN – suplente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de janeiro de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
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

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 01/2021, 
Processo SICOM 31/2021 objetivando a Registro de preços 
para aquisição de areia e brita.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 01.02.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 05.01.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção – Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 02/2021, 
Processo SICOM 312/2021 objetivando a Contratação de 
empresa especializada para a execução de serviços de 
poda, roçada, capina, manutenção e conservação de áreas 
verdes, em áreas pertencentes e/ou de responsabilidade do 
SeMAE, situadas em vários locais do município e distritos 
de São José do Rio Preto. Prazo de Execução: 12 mese. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29.01.2021, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 14.01.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te De Operação E Manutenção - Água.
Extrato de Portaria nº 013 de 18/01/2021 – RESOLVE: 
Nomear RUY DIAS SAMPAIO no cargo de provimento em 
comissão de Assessor de Comunicação Social do Se-
MAE, criado através do Art. 19º, da Lei Complementar n° 
265/2008, com padrão remuneratório fi xado no Anexo I da 
referida Lei Complementar. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo efeito a partir de 18 de 
janeiro de 2021.
S. J. Rio Preto 18.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19578/2020

Fica notifi cado(a): C SELEGHIM SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA, Endereço: AV. FRANCISCO DAS CHAGAS DE 
OLIVEIRA, Nº: 264, Compl.: SALA 02, Bairro: PINHEIROS 
– JD., Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO, CEP: 15091330, 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3743300, PFJ: 1678452, 
CPF/CNPJ/RG: 38391748/0001-35, motivo(s) da Notifi ca-

ção: Adequar empreendimento para que os resíduos sóli-
dos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir o solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei Munici-
pal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM (x1 
R$3.012,00); Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destina-
ção fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, 
inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, 
prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.589,82). 
OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE DE 
DESCARTE DE RESÍDUOS GERADOS PELAS ATIVIDA-
DES (PEÇAS/ FIOS/ BATERIAS E QUAISQUER OUTROS) 
- enviar para e-mail smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br. 
O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
88348405 9 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19942/2020

Fica notifi cado(a): DULCINEIA DE SOUZA 4813131191, 
Endereço: R. NUNO ÁLVARES PEREIRA, Nº: 1546, Com-
pl.: Bairro: ESTORIL – PQ., Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO, CEP: 15085000, Inscrição Municipal / Cadastro: 
3752480, PFJ: 1682400, CPF/CNPJ/RG: 37777247/0001-
29, motivo(s) da Notifi cação: É expressamente proibido as 
desordens, algazarras, barulho ou perturbação do sossego 
público, tendo em vista que os proprietários dos estabele-
cimentos são responsáveis pela ordem dos mesmos, Arti-
go 42, parágrafo único LC n.º 17/92 (alterada LC 42/94) e 
NBR 10151 da ABNT, prazo de 0dia(s), Multa de 5 UFM (x1 
R$301,20); Execução de música por radiodifusão, ao vivo, 
ou por qualquer outro meio, sem autorização da Prefeitura 
Municipal, Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151, prazo 
de 0dia(s), Multa de 10 UFM (x1 R$602,40). OBSERVAÇÃO: 
PARAR IMEDIATAMENTE COM A EXECUÇÃO DE MUSICA 
E BARULHO EM SEU ESTABELECIMENTO, POIS NÃO 
POSSUI AUTORIZAÇÃO E ESTA PERTURBANDO A POPU-
LAÇÃO CIRCUNVIZINHA. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE 
ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 88348416 4 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 18871/2020

Fica notifi cado(a): RACHEL MOREIRA, Endereço: R. EÇA 
DE QUEIROS, Nº: 351, Compl.: JOAQUIM LOPES, Bairro: 
SOLO SAGRADO I – BAIRRO, Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO, CEP: 15044380, Inscrição Municipal / Cadastro: 
227183000, PFJ: 631338, CPF/CNPJ/RG: 217382808-88 / 
11585653-5(SSP), motivo(s) da Notifi cação: Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do mu-
nicípio, Artigo 1.º da LM n.º 7419/99, 10dia(s), Multa de 2 
SALARIO (x1 R$2.090,00). OBSERVAÇÃO: QUEIMADA EM 
21/05/20 - CONFORME FOTOS. O não cumprimento da pre-
sente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) 
fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIA-
NA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 88348412 0 BR, acusando 
“endereço insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19933/2020

Fica notifi cado(a): V MAX SOLUÇOES DIGITAIS LTDA, 
Endereço: AV. JOSÉ MUNIA, Nº: 5209, Compl.: 1º AN-
DAR SALA 01, Bairro: REDENTOR – JD., Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO, CEP: 15085350, Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3758430, PFJ: 1685409, CPF/CNPJ/RG: 
39237414/0001-74, motivo da Notifi cação: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 UFIR (x1 R$7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESEN-
TAR NESTA SECRETARIA COMPROVANTE DA DESTINA-
ÇÃO DOS RESIDUOS DE REPARAÇÃO DE IMPRESSO-
RAS, E COMPUTADORES. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE 
ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 88348395 0 BR, acusando 
“mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
02/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 40.151.865/0001-73
Razão Social: CASA DE RAÇÃO GIANINI LTDA
CNPJ: 40.187.945/0001-89
Razão Social: J J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 40.223.744/0001-90
Razão Social: ELIO MELO COSMÉTICOS LTDA
CNPJ: 40.293.903/0001-22
Razão Social: RICK COMPANY EIRELI
CNPJ: 40.156.211/0001-32
Razão Social: MALU COMERCIO DE PRODUTOS EM GE-



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
19 de janeiro de 2021

RAL LTDA
CNPJ: 40.188.293/0001-05
Razão Social: BENKO BIM RP ADMINISTRADORA DE SER-
VIÇOS LTDA

Conforme processamento realizado, em 18 de Janeiro de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 18 de Janeiro de 2021.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria 

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 01/2021-SMS - QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE, E A FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICI-
NA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O presente convênio tem por objetivo a pres-
tação de serviços complementares ao Sistema Único de 
Saúde – SUS, para assistência à saúde da população em 
geral e populações mais vulneráveis, em todas as faixas 
etárias, por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada de ações 
preventivas e assistenciais, através da oferta de serviços, 
prioritariamente através da realização de consultas médicas, 
odontológicas, de enfermagem e dos demais técnicos em 
saúde na Atenção Básica, Média Complexidade, Urgência e 
Emergência e Vigilância em Saúde, garantindo, em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio 
Preto, o cumprimento das disposições para a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e a manuten-
ção dos programas estabelecidos para o cumprimento dos 
princípios do SUS; entre outros, a universalidade de acesso 
aos serviços de saúde em todos nos níveis de assistência e 
a integralidade da assistência, que se entende pelo conjunto 
articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, 
em todos os níveis de complexidade do Sistema.
PRAZO – De 18 de janeiro de 2021 até 17 de janeiro de 
2022, conforme o estabelecido no Plano de Trabalho apre-
sentado pela Entidade e aprovado pelo Conselho Municipal 
de Saúde.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 18 de janeiro de 2021. 
Pela Município, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
Aldenis Albaneze Borim, pela FUNFARME, Jorge Fares.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE ENCERRAMENTO
CONVÊNIO Nº 02/2017-SMS

Pelo presente, o Município de São José de Rio Preto, dora-
vante denominado “CONVENENTE”, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. Aldenis Albaneze 
Borim, e a Fundação Faculdade Regional de Medicina de 
São José do Rio Preto, ora denominada “CONVENIADA” já 
qualifi cado no Instrumento de Convênio supramencionado, 
representada por Diretor, Dr. Jorge Fares, RESOLVEM, em 
comum acordo, ENCERRAR O PRESENTE CONVÊNIO, 
cujo objeto consistia na prestação de serviços complemen-
tares ao Sistema Único de Saúde – SUS, para assistência 
à saúde da população em geral e populações mais vulnerá-
veis, em todas as faixas etárias, por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realiza-
ção integrada de ações preventivas e assistenciais, através 
da oferta de serviços, prioritariamente através da realização 
de consultas médicas, odontológicas, de enfermagem e dos 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 

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

ALEX PITER PENA CREPALDI 01450/20 20 UFM AIP-P-C 000138 
ALMIRANTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 01544/20 20 UFM AIP-P-C 000136 
AMAURI PEDRO DA SILVA 05303606830 01677/20 20 UFM AIP-P-A 000183 

ATACADAO 01803/20 150 UFM AIP-A-LF 
000223 

BRUNO GOMES BAR ME 01670/20 40 UFM AIP-P-A 000182 
E-CHOPE SJRP COMERCIO DE BEBIDAS E 
CONVENIENCIAS LTDA 01735/20 80 UFM AIP-M-L 000081 

ENFORMA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
VIGILANTES EIRELI 01513/20 70 UFM AIP-P-C 000140 

FLAVIO HENRIQUE BORGES MOREIRA 27561638809 01552/20 20 UFM AIP-A-S 000135 

HENRIQUE GONÇALVES FELIX DA SILVA 01820/20 40 UFM AIP-A-LF 
000226 

IMOBILIARIA CORAL RIO PRETO ME 01542/20 20 UFM AIP-P-C 000137 
IMOBILIARIA FIGUEIREDO LTDA 01739/20 60 UFM AIP-P-A 000189 
INTERIOR VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME 01654/20 30 UFM AIP-P-A 000178 
J L FURLAN E CIA LTDA 01669/20 20 UFM AIP-P-A 000181 
JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS LTDA 01745/20 200 UFM AIP-A-N 000336 

LEANDRO FRANCO MARTINS ME 01711/20 20 UFM AIP-P-A 000184 

MAGAZINE TORRA TORRA LTDA 01805/20 25 UFM AIP-A-LF 
000224 

MIGUEL & DUTRA ENXOVAIS LTDA ME 01736/20 40 UFM AIP-P-A 000188 
NATALIA MARIA CASSIANO GARCIA 01555/20 20 UFM AIP-P-C 000139 
PADARIA E CONFEITARIA FUSCALDO & JULIANO LTDA 
ME 01853/20 20 UFM AIP-A-LF 

000227 
POTHION ACESSORIOS PARA ACADEMIA LTDA 01487/20 60 UFM AIP-P-C 000141 
QUIMIVET SAUDE ANIMAL LTDA ME 01733/20 40 UFM AIP-P-A 000187 
REPEL BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 
LTDA 01715/20 100 UFM AIP-P-A 000186 

SAFRA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 01712/20 20 UFM AIP-P-A 000185 
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE 
CREDITO 01806/20 45 UFM AIP-A-LF 

000225 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01656/20 80 UFM AIP-P-A 000180 
UNIDAS S/A 01741/20 30 UFM AIP-P-A 000190 
VANDO BORGES DE ALMEIDA ME 01655/20 20 UFM AIP-P-A 000179 
VIDROBENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01624/20 100 UFM AIP-M-L 000080 
WANDERSON ROGERIO MARTIM 01554/20 20 UFM AIP-P-C 000135 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ALEX PITER PENA CREPALDI 01450/20 2020000186295 AIF-P-C 000129 
ALMIRANTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 01544/20  2020000185500 AIF-P-C 000138 
ATACADAO 01803/20 2020000175460 AIF-A-LF 000140 
FLAVIO HENRIQUE BORGES MOREIRA 
27561638809 01552/20 2020000186678 AIF-A-S 00069 

IMOBILIARIA CORAL RIO PRETO ME 01542/20 2020000191131 AIF-P-C 000134 
IMOBILIARIA FIGUEIREDO LTDA 01739/20 2020000232126 AIF-P-A 000132 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
SERGIO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA 00553/21 AIF-S-F 000145 

 

 

INTERIOR VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME 01654/20 2020000191478 AIF-P-A 000117 
J L FURLAN E CIA LTDA 01669/20 2020000197523 AIF-P-A 000120 
JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO 
VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 01745/20 2020000222130 AIF-A-N 000256 

MIGUEL & DUTRA ENXOVAIS LTDA ME 01736/20 2020000219411 AIF-P-A 000129 
QUIMIVET SAUDE ANIMAL LTDA ME 01733/20 2020000206028 AIF-P-A 000131 
REPEL BRASIL COMERCIO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA 01715/20 2020000227607 AIF-P-A 000126 

SAFRA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 01712/20 2020000231333 AIF-P-A 000124 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01656/20 2020000205172 AIF-P-A 000119 
VANDO BORGES DE ALMEIDA ME 01655/20 2020000192848 AIF-P-A 000118 
WANDERSON ROGERIO MARTIM 01554/20 2020000189418 AIF-P-C 000141 

 
São José do Rio Preto, 19 de Janeiro de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

demais técnicos em saúde na Atenção Básica, Média Com-
plexidade, Urgência e Emergência e Vigilância em Saúde, 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de São 
José do Rio Preto.
O encerramento do ajuste se justifi ca em razão das ações 
decorrentes do objeto pactuado e do quantitativo de pro-
fi ssionais inicialmente defi nidos para a realização dessas 
ações não refl etirem mais as necessidades dos conveniados 
para a prestação do serviço público de saúde, em virtude 
do crescimento da demanda desse serviço no Município, 
além da demanda de serviços momentânea provocada pelo 
enfrentamento à pandemia do Coronavírus – COVID-19.
Assim, para produção dos devidos efeitos jurídicos, lavra-
-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para 
que chegue ao conhecimento de todos, publica-se no Diário 
Ofi cial.
São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2021.                    
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JORGE FARES
DIRETOR
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Câmara Municipal de
ONDA VERDE 

Portaria n.º 2.983, de 18 de janeiro de 2021.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 
RESOLVE: 
Artigo 1.º - Fica revogada a Portaria n.º 2.842, de 26 de abril de 
2018, que concede gratifi cação de 25% (vinte e cinco por cento) 
à Sra. NATÁLIA ZANOLO, portadora do RG n.º 46.667.793-5 e 
inscrita no CPF/MF sob o n.º 376.902.298-08, ocupante do car-
go de Enfermeira, para atuar como Chefe do SAMU Municipal, 
a fi m de se responsabilizar, organizar e gerenciar as escalas, 
planilhas, fl uxos, encaminhamentos, manutenções e cuidados 
com a Base Descentralizada e Sala de Estabilização
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeito a 1.º de janeiro de 2021, revogando as 
disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 2.842, de 
26 de abril 2018. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de janeiro de 2021; 90.º Ano 
de Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal  
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma 
data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-SP
Processo Seletivo Simplifi cado 02/2020

EMENTA
 A Comissão de Avaliação de Processo Seletivo Simpli-
fi cado, nomeada através da Portaria 2977, de 20 de novembro 
de 2020  no uso de suas atribuições legais e na forma do Edital 
nº02/2020, PUBLICAM a Lista de Classifi cação Final  do Pro-
cesso Seletivo para o cargo de  Professor Educador I do Centro 
Municipal de Educação no site https://cedral.sp.gov.br/proces-
sos-seletivos/processos-seletivos
Cedral, 18 de janeiro de 2021
Processo Seletivo Simplifi cado 03/2020
EMENTA
 A Comissão de Avaliação de Processo Seletivo Simpli-
fi cado, nomeada através da Portaria 2976, de 20 de novembro 
de 2020, no uso de suas atribuições legais e na forma do Edital 
nº03/2020, PUBLICA a Lista de Classifi cação Final do Processo 
Seletivo para os cargo de Professor de Educação Básica I no 
site https://cedral.sp.gov.br/processos-seletivos/processos-sele-
tivos
Cedral, 18 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE  LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO (PRESENCIAL) A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público 
aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 001/2021; Ata de Registro de Preço nº 001/2021 e objeto do 
Processo nº 003/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), visando o 
abastecimento da frota de veículos de diversos setores da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL 
DA SESSÃO PÚBLICA: 02 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: 
a partir de 19/janeiro/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 
sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000. DATA: 18/janeiro/2021.

CAMARA MUNICIPAL DE ONDA VERDE 
PROCESSO LICITATÓRIO n. 04/2020 
TOMADA DE PREÇO n. 02/2020 
“... Ante o quanto acima exposto, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO declara vencedora do certame a 
empresa BOTTARO E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ n. 10.786.256/0001-20) que 
apresentou a melhor técnica e o menor valor mensal (R$ 6.000,00 - seis mil Reais), na forma 
estabelecida em edital. Os interessados poderão interpor recurso, nos termos do artigo 109, da 
Lei Federal n. 8.666/93. Onda Verde/SP, 15 de janeiro de 2021. Comissão Permanente de 
Licitação.” 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
REGINALDO DIAS DA CRUZ   224391690 071.662.838-40 31 05 

AGUINALDO DE SOUZA PIRES  288778121 200.080.608-27 31 36 
JULIA MESQUITA DE ANDRADE 57519367 469.478.458-74 23 11 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 01/2021 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02/2021 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2020 
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do Contrato nº 01/2020. 
Vigência: 11 de janeiro de 2021 a 10 de janeiro de 2022. 
Data da assinatura: 05 de janeiro de 2021. 
Valor do aditivo: R$ 7.857,50 (sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 
centavos). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa 
Jurídica. Base Legal: Base Legal: Artigos 57, inciso II, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 
São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 03/2021 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2021 
CONTRATO Nº 01/2021 
Contratada: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de água e esgoto, para o prédio da 
Câmara Municipal e do arquivo público municipal. 
Vigência: 15 de janeiro de 2021 a 15 de janeiro de 2022. 
Data da assinatura: 15 de janeiro de 2021. 
Valor Global Estimado: R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). 
Recursos orçamentários: 3391.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / 
Intraorçamentário. Base Legal: Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores. 
São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal. 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 COOPERATIVA DE ENSINO DE S.J.RIO PRETO-COOPEN
“CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DIGITAL ”
Convocamos os Srs. Cooperados para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária Digital, que se realizará de forma 
virtual através da plataforma Google Meet - Reuniões de vídeo 
seguras, o convite será enviado por email e o mesmo poderá 
ser solicitado no whatsapp ofi cial da cooperativa 1732012020. 
No dia 29 de janeiro de 2021, sexta-feira, às 17h 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 assem-
bleia até as 20h.
4- Apuração dos votos, após às 21h do mesmo dia das 
eleições.
5- Posse dos eleitos.
A Assembleia será instalada com 2/3 do número de cooperados, 
em condições de votar, em primeira convocação que se dará as 
17h; metade mais um em segunda convocação que se dará às 
18h; mínimo de dez cooperados na terceira convocação que se 
dará às 19h. As convocações se darão a cada uma hora.
O número de cooperados para cálculo de “quorum” é de 301.
São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2021.  
Ursula Siqueira do Prado
Presidente do Conselho Administrativo           

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. LUCAS MANOEL MONTILHA e ISABELE KAREN 
MOREIRA SOARES, sendo ELE fi lho de MANOEL ROBERTO 
MONTILHA e de VALÉRIA CRISTINA ALBERICO e ELA fi lha de 
CARLOS ROBERTO SOARES e de SANDRA MOREIRA DOS 
SANTOS SOARES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 16/01/2021.
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. EVANDRO CARLOS DOS SANTOS e MARINÊS 
PERPÉTUA IZIQUIEL ANGELINI, sendo ELE fi lho de CARLOS 
ANTONIO DOS SANTOS e de CLARICE BRAGA DOS SANTOS 
e ELA fi lha de EMILIO ANGELINI e de NILZA IZIQUIEL ANGELI-
NI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 18/01/2021.

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:
MARCELO DA COSTA RUIZ ZANERATO e FRANCISCA 
FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, eventos, divorciado, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 14 de maio de 1993, fi lho de FERNANDO 
RODRIGUES ZANERATO e de CLAUDETE DA COSTA RUIZ. 
Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, nascida 
em Presidente Dutra, MA, no dia 17 de maio de 1994, fi lha de 
CICERO ALVES DA SILVA e de MARIA ANTONIA ALVES DOS 
SANTOS. 
SÉRGIO HIDEMI ODAHARA e PAULA DE OLIVEIRA CORRÊA 
CRUZ. Ele, de nacionalidade brasileira, protético, divorciado, 
nascido em Araçatuba, SP, no dia 20 de janeiro de 1986, fi lho de 
SÉRGIO ODAHARA e de IONE INACIO DA SILVA ODAHARA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, protética, solteira, nascida em 
Penápolis, SP, no dia 16 de fevereiro de 1979, fi lha de CARLOS 
THADEO CORREIA CRUZ e de ANA MARIA DE OLIVEIRA 
CORRÊA CRUZ. 
DIEGO LEONEL ROLDÃO e ADRIANA FERREIRA DE VAS-
CONCELOS. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em Itapagipe, MG, no dia 21 de fevereiro de 
1990, fi lho de JOSÉ ROLDÃO JÚNIOR e de MARIA ELIZIA 
LEONEL ROLDÃO. Ela, de nacionalidade brasileira, cirurgiã 
dentista, solteira, nascida em Frutal, MG, no dia 19 de fevereiro 
de 1990, fi lha de BENTO ADRIANO DE VASCONCELOS e de 
DORICA FERREIRA BORGES DE VASCONCELOS. 
LUIS FELIPE NOGUEIRA COSTA e GABRIELA DE JESUS 
SANTOS SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, 
solteiro, nascido em Rosário, MA, no dia 22 de outubro de 1997, 
fi lho de  e de JUSENILDE NOGUEIRA COSTA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida em São 
Luís, MA, no dia 29 de janeiro de 1996, fi lha de ANTÔNIO PAU-
LO DE JESUS SILVA e de MARIA DO CARMO SANTOS SILVA. 
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,  15 de janeiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.


