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Alta na gasolina deve derrubar consumo, diz sindicato
Uma possível queda no consumo de gasolina preocupa o setor de combustíveis.  A afirmação é do presidente da regtional do Sincopetro, 
Roberto Uehara, após a Petrobras anunciar o reajuste de R$ 0,15 do preço médio do litro da gasolina vendida nas refinarias. Pág.A2

Rio Preto recebe hoje mais um 
carregamento com 7,8 mil vacinas

DOSES DE ESPERANÇA

ENFERMEIRA
 Prisciane Batista re-
cebe a primeira dose 

da vacina contra 
Covid em Rio Preto, 
ontem. “Fiquei feliz 
por ter sido escolhi-

da pelo Hospital”, 
disse ela, que atua 

na linha de frente de 
atendimento no HB. 

Autoridades 
acompanharam a 

vacinação           
  Pág.A5

O prefeito Edinho Araujo 
participou ontem do início 
da vacinação contra a Covid 
em Rio Preto, em evento que 
ocorreu na Famerp. Ele esteve 
acompanhado do governador 
João Doria e confirmou que, 
além das sete mil doses envia-
das na segunda-feira à noite, 
o município deve receber hoje 
mais 7,8 mil vacinas em novo 
carregamento, dando sequên-
cia a imunização de profissio-
nais de saúde da cidade que 
vai atingir além de hospitais  os 
postos de saúde.       Pág.A5

Doria diz que 
Anitta será garota 
propaganda da 

Coronavac
Pág. A5

Pág. A3

Governador João 
Doria ‘agarra’ 
na vacina para 
reduzir rejeição  

Secretária diz que convocação 
de professores é tema jurídico

Em sabatina ontem na 
Câmara de Rio Preto a se-
cretária de Educação Fabia-
na Zanquetta disse que a 
convocação dos professores 

concursados depende de uma 
decisão jurídica da prefeitura. 
Ela afirmou que a pasta precisa 
dos profissionais, por isso abriu 
o concurso público.    Pág.A3

PRF recupera 
caminhão 

roubado no RJ

Dono de imóvel denuncia inquilina à 
polícia por maus tratos de animais

Pág. A4

Site revela nome 
do novo diretor 

geral da Câmara 
de Rio Preto

Pág. A3 Vacinômetro 
acompanha 
imunização 
no estado

O Estado de São Paulo lan-
çou o Vacinômetro, ferramenta 
digital, desenvolvida em par-
ceria com a Prodesp, que per-
mite a qualquer pessoa acom-
panhar em tempo real o nú-
mero de vacinados no estado.
Até a manhã de ontem, às 
11h16, o sistema indicava 
3.908 vacinados em todo 
estado.                    Pág.A5

Agentes acham 
celular com 

detentos no CDP

A Polícia Rodoviária Federal 
recuperou um caminhão rouba-
do em Nova Iguaçu, no Rio de 
Janeiro. O veículo foi abordado 
na BR 153, em Rio Preto, por 
volta das 9h30, desta terça-fei-
ra (19), carregado com frango 
congelado.               Pág.A4

Pág. A4

Covid mata mais 
três em 24 horas 

em Rio Preto
Pág. A5

Caminhão 
roubado no RJ 

que foi aborda-
do pela PRF na 

BR 153 em 
Rio Preto

Fabiana Zanquetta, secretária
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Uma possível queda no 
consumo de gasolina preocu-
pa o setor de combustíveis.  A 
afirmação é do presidente do 
Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Derivados de Petróleo do 
Estado de São Paulo (Sincope-
tro), Roberto Uehara, após a 
Petrobras anunciar o reajuste 
de R$ 0,15 do preço médio do 
litro da gasolina vendida nas 
refinarias. O novo valor é de 
R$ 1,98 para as revendedoras 
a partir desta terça-feira (19).

Uehara diz que a tendência 
é de queda no consumo de ga-
solina, visto que o aumento do 
valor do combustível impacta 
no comportamento dos moto-
ristas. “É preciso acompanhar 
para verificar como o mercado 
vai se acomodar diante do 
reajuste”, adianta.

Segundo o presidente do 
Sincopetro, o aumento pre-
ocupa os proprietários de 
postos de combustíveis porque 
a economia está estagnada 
em decorrência da pandemia, 
fechamento de empresas e 
desemprego. “Nada podemos 
fazer, pois não somos nós que 
definimos as políticas econô-
micas e cotação do dólar”, diz.

Alta de preço deve derrubar consumo de 
gasolina, diz presidente do Sincopetro

Segundo levantamento da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), realizado na semana en-
tre os dias 10 e 16 de janeiro, 
o litro médio da gasolina co-
mum em Rio Preto custava R$ 
4,260; o do diesel, R$ 3,611; 
o do etanol, R$ 2,896,

Uehara acrescentou ainda 
que a alta da gasolina é inevi-
tável, pois o dólar é o principal 
parâmetro. “O dólar está su-
bindo novamente, no exterior 
o preço do barril de petróleo 
segue a cotação do dólar. Infe-
lizmente o combustível vai subir 
e quem paga é o consumidor 
final”.

Ele destaca que outro fator 
que provocou a elevação do 
preço da gasolina foi o reajuste 
da alíquota do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) autorizada 
pelo governador João Doria, 
que incide sobre o combustí-
vel. “O setor de combustível 
vai repassar ao consumidor 
final o aumento da refinaria e 
o imposto, acrescido do custo 
operacional e lucro”, comenta.

Em nota, a Assessoria de 
Imprensa da Petrobrás infor-
mou que os preços praticados 
pela Petrobras têm como refe-
rência os preços de paridade de 
importação e, desta maneira, 

Sue PETEK 
redacao@dhoje.com.br
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Aumentos também têm atingido em cheio o botijão de gás de cozinha

Arquivo DHOJE

Ligya e Daniel, que lançam hoje reality em cinco episódios

acompanham as variações do 
valor do produto no mercado 
internacional e da taxa de 
câmbio, para cima e para bai-
xo. No ano de 2020, o preço 
médio da gasolina comercia-
lizada pela Petrobras atingiu 
mínimo de R$ 0,91 por litro.

Gás de cozinha -  A alta na 

refinaria afeta tanto o preço da 
gasolina quanto o valor do gás 
de cozinha (GLP). O preço do 
botijão de 13 kg reflete o valor 
internacional da comerciali-
zação do barril de petróleo, o 
preço do dólar e os impostos.

Segundo a proprietária do 
depósito do Gás Boa Vista, 
Telma Elisa Camilo Tonelli, os 

consumidores já estão sentindo 
a alta desde o ano passado. 
“De junho até o momento 
houve 14 aumentos no valor do 
gás, que era de R$70 e já está 
sendo comercializado a R$90; 
teve mês que o valor subiu três 
vezes”, comenta.

Telma explica que o petróleo 
regula o preço do gás, assim 

como o dólar e o reajuste do 
ICMS feito recentemente pelo 
governador do Estado. “Di-
versos fatores influenciaram 
a alta do produto. Somente 
neste mês foram repassados 
dois aumentos, não consigo 
nem fazer placa de anúncio de 
gás porque sempre tenho que 
alterar o preço”, diz.

OPORTUNIDADE 5 EPISÓDIOS

Rio-pretenses lançam hoje 
reality sobre negócios

A empresária de comuni-
cação Ligya Aliberti, juntamen-
te com o empresário Daniel 
Rodrigues, vão lançar nesta 
quarta-feira (20) o reality show 
“Empresário sem Máscara” em 
um webinar. O reality contará 
com cinco episódios, que serão 
disponibilizados no Youtube 
e mostrará Ligya ensinando 
Daniel como utilizar as redes 
sociais para gerar negócios

“A ideia surgiu de uma von-
tade minha, mas ficou mais 
concreta quando fiz uma live 
sobre a importância das redes 
sociais para o empreendedor e 
o Daniel viu e disse que queria 
ser um case meu. O Sebrae 
também me ajudou na forma-
tação da ideia e eu comecei 
a fazer o que eu faço com os 
meus clientes, só que com tudo 
gravado”, afirmou Ligya.

A série foi gravada de entre 
junho a novembro de 2020 e 
mostra o desenvolvimento do 

perfil no Instagram de Daniel, 
desde a definição de posiciona-
mento até a realização de uma 
maratona de lives para ampliar 
o alcance de pessoas. “Ganhei 
segurança e conhecimento para 
me expor de maneira estratégi-
ca e fico feliz de, agora, poder 
ajudar outros empreendedores 
por meio do reality”, afirmou o 
empresário.

Além desses benefícios, o 
trabalho gerou para o Instagram 
do empreendedor aumento de 
14% de seguidores qualificados 
e de 57% na taxa de engajamen-
to. Segundo Ligya, a metodologia 
utilizada pode ser aplicada tanto 
no caso de donos de pequenos 
negócios, como o Daniel, quanto 
no caso de profissionais liberais.

Webinar - Na programação, 
além do lançamento do reality, o 
webinar contará com um painel 
entre Ligya e Daniel, mediado 
por Luciano Impastaro, gestor 
de Negócios do Sebrae. No bate-
-papo, Ligya contará o processo 

de construção do reality.
O evento também terá duas 

palestras ministradas por em-
preendedores que já se expõem 
com sucesso nas redes sociais. 
Daniele Pechi, da Papodepro-
fes, dará dicas de conteúdo nas 
redes sociais para se destacar 
na multidão. Pedro Nery, da 
Contabilidade Consultiva, con-
tará como, com a ajuda das 
redes sociais, passou de dono 
de pequena empresa para o 
maior especialista em conta-
bilidade consultiva no Brasil e 
influenciador nessa área.

A inscrição é gratuita e pode 
ser feita pelo endereço bit.ly/
marcapessoalwebinar. O evento 
ocorre no dia 20, das 10h30 
às 12h.

Serviço
Webinar Empreendedor sem 

Máscara
Dia 20/01 (quarta-feira), 

das 10h30 às 12h
Gratuito
Inscrições: bit.ly/marcapes-

soalwebinar

Vinicius LIMA 

Divulgação

Balcão chega na quarta-feira 
com 298 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto está oferecendo 298 
vagas de trabalho nesta terça-
-feira (19). Entre as principais 
delas estão: consultor de vendas 
(46), corretor de imóveis (20), 
vendedor (17), operador de cai-
xa (10), auxiliar de limpeza (10), 
atendente (7), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio disponíveis. As princi-
pais são: T.I. (1), administração 
(1), publicidade e propaganda 
(1), designer gráfico (1), re-
cepção (1), redator (1) e social 
media (1). O Balcão ainda conta 
com cinco oportunidades para 
estudantes do ensino médio.

Os interessados podem se 
cadastrar por meio do site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoempre-
gos. Por ele, os trabalhadores 
podem enviar currículos e se 
candidatar às vagas, assim 
como os contratantes podem 
anunciar as oportunidades.

Vinicius LIMA Divulgação

Balcão de Empregos de Rio Preto tem 298 vagas de trabalho

PLACA ZERO
Último dia para pagamento do 

IPVA em cota única com desconto

Nesta quarta-feira (20) 
chega ao fim o calendário de 
vencimentos do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) de 2021 para os 
proprietários que desejam qui-
tar a cota única, com desconto 
de 3%, ou a primeira parcela 
do tributo. Para este último 
dia, o prazo fim do pagamento 
é para os veículos com final de 
placa 0.

A quitação pode ser feita 
de três maneiras: à vista com 
desconto de 3% (janeiro); à 
vista sem desconto (fevereiro) 
ou em três parcelas, de janeiro 
a março, de acordo com a data 
de vencimento da placa. A con-

sulta do valor pode ser feita em 
toda a rede bancária ou direta-
mente no portal da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento ( portal.
fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/).

Para efetuar o pagamento, 
basta se dirigir a uma agência 
bancária credenciada com o 
número do RENAVAM (Registro 
Nacional de Veículo Automotor) 
e realizar o recolhimento do tri-
buto, através dos terminais de 
autoatendimento ou nos guichês 
de caixa. O pagamento pode 
ser feito também pela internet 
ou via débito agendado, ou por 
meio de outros canais oferecidos 
pela instituição bancária. O IPVA 
também pode ser pago em casas 
lotéricas.

O contribuinte que deixar de 

recolher o imposto fica sujeito a 
multa de 0,33% por dia de atra-
so e juros de mora com base na 
taxa Selic. Passados 60 dias, o 
percentual da multa fixa-se em 
20% do valor do imposto.

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE
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SEU BOLSO
Site da Câmara divulga 

o novo diretor geral

Jorge Gimenez Berrue-
zo é o nome que consta 
no site oficial da Câmara 
de Rio Preto como Diretor 
Geral do legislativo.

A nomeação oficial ain-
da não foi feita, mas, de 
acordo com o presidente 
Pedro Roberto, os docu-
mentos já estão com o se-
tor de Recursos Humanos 
desde a semana passada.

Jorge é Técnico de Se-
gurança do Trabalho, En-
genheiro de Segurança 
e Ambiental e Advogado. 
Durante as mais de três 
décadas de atuação como 
técnico profissional preven-
cionista, passou por diver-
sas empresas nacionais e 
multinacionais de médio e 
grande porte, de diversos 
segmentos econômicos. 
Atualmente Jorge também 

é sócio da empresa Gime-
nez e Gimenez Associados 
Ltda, atuando no ramo de 
Segurança e Saúde do Tra-
balho desde 2003.

Andressa ZAFALON

Agarra na vacina
O governador João Doria (PSDB, foto) veio a Rio Preto ontem 

para prestigiar o começo da vacinação contra a covid-19, no 
Hospital de Base. A enfermeira Prisciane Batista foi a primeira 
a estender o braço para receber o imunizante. Responsável 
direto pela aquisição da Coronavac, que será produzida pelo 
Instituto Butantan, o governador ‘agarrou’ na vacina para tentar 
reduzir a sua rejeição. Agora, Doria tem de se desdobrar para 
chegar em condição de enfrentar Jair Bolsonaro (sem partido) 
na disputa pela Presidência da República em 2022. Pesquisa 
XP-Ipespe divulgada pela Revista Veja segunda-feira, mostra 
Bolsonaro com 28%, Sérgio Moro, 12%, Ciro Gomes, 11%, 
Fernando Haddad, 11%, Luciano Huck, 7%, Guilherme Boulos, 
5%, João Doria, 4%, João Amoêdo, 3%, e ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta, 3%. Ainda de acordo com a sondagem, 
no segundo turno Moro aparece com 36%, e Bolsonaro, 33%, 
primeira vez que o ex-ministro fica à frente. Em relação aos 
demais concorrentes, Bolsonaro aparece à frente, porém, com 
margem também apertada.

Aglomeração
O pontapé inicial da vaci-

nação no Hospital de Base, 
mesmo os participantes 
usando máscaras, houve 
quebra de protocolo de segu-
rança devido a aglomeração. 
O governador Doria trouxe 
a tiracolo equipe de seu 
staff, que atraiu um grande 
número de pessoas. Para 
quem vive pregando para as 
pessoas evitarem concen-
tração, a fim de não contrair 
a infecção, o comportamen-
to das autoridades não foi 
um bom exemplo para os 
negacionistas. Conclusão, 
abriu espaço para as críticas 
surgirem nas redes sociais. 
Político não pode falhar!

Sabatinada
A secretária da Educação de Rio Preto, Fabiana Zanqueta, 

foi sabatinada ontem pelos vereadores que integram a Frente 
Parlamentar de Ações de Combate à Covid-19, sob o comando 
do presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes (Patriota). Entre 
os assuntos abordados, a secretária disse que a pasta precisa 
de mais funcionários para atender a demanda, inclusive, men-
cionou o concurso realizado pelo prefeito Edinho Araújo (MDB), 
no governo anterior. Cerca de 150 profissionais aprovados foram 
convocados, porém, devido a suspensão das aulas por causa da 
pandemia no ano passado, a convocação foi cancelada, com base 
em parecer da Secretaria da Administração. Segundo o parecer, 
se a contratação fosse consumada, o prefeito poderia responder 
por crime de improbidade administrativa pelo Tribunal de Contas 
do Estado. As aulas na rede municipal de ensino começam no 
dia 1º de fevereiro.

Extinção 
A cédula de R$ 200 

corre o risco de ser extinta 
por falta de interesse nas 
transações das empresas. 
Por estar na lista de animais 
em extinção, a imagem do 
lobo-guará estampa a cédu-
la tão cobiçada, porém, uma 
minoria de brasileiros teve o 
prazer de tateá-la até agora. 
Dos R$ 450 milhões dispo-
níveis pelo Banco Central, 
R$ 57,3 milhões estão em 
circulação, cerca de 13% do 
previsto. Especialistas dizem 
que o sistema de pagamen-
to Pix pode ter influenciado 
à baixa circulação das cé-
dulas. O bicho não sendo 
extinto, ótimo!

Mais doses
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) disse que a área da 
saúde está preparada para 
começar a imunização da 
população. Seguindo o rito, 
no entanto, o prefeito disse 
que serão priorizados os gru-
pos de riscos, por exemplo, 
profissionais da Prefeitura 
que atuam na linha de frente 
no combate à pandemia e 
idosos acamados. Segundo 
a Secretaria da Saúde, o 
Estado deve enviar mais 
7,8 mil doses para Rio Preto 
hoje. Se o imunizante che-
gar, como está previsto, os 
grupos já definidos come-
çam a receber as doses a 
partir de amanhã.

Ponto!
Jair Bolsonaro (sem parti-

do) não errou ao dizer que as 
Forças Armadas são respon-
sáveis pela democracia de 
qualquer país. O vice Hamil-
ton Mourão ressaltou que a 
democracia só fica compro-
metida se as Forças Armadas 
forem “indisciplinadas” com 
movimento ideológico. Como 
perdeu a queda-de-braço na 
questão da vacina, Bolsona-
ro quis marcar território. O 
importante é que o general 
Edson Leal Pujol declarou 
recentemente que os milita-
res não querem fazer parte 
da política, tampouco que a 
política entre nos quarteis. 
Ponto!

Aval do governo
O fato de o deputado Edu-

ardo Bolsonaro (PSL-SP) ter 
culpado a China na rede social 
pela pandemia irritou o go-
verno chinês. O parlamentar 
declarou à época que “a di-
tadura preferiu esconder algo 
grave para não ter desgaste”. 
“A culpa é da China e liberda-
de seria a solução”, disse, se 
referindo ao sistema político 
chinês. O diretor do Butantan, 
Dimas Covas, disse que o pro-
duto está pronto aguardando 
o aval do governo Xi Jinping. 
Presidente geralmente fala 
com presidente, então, com 
a palavra o morubixaba Bol-
sonaro. 

Secretária afirma que 
convocação de professores 

concursados é jurídica
A contratação dos professo-

res aprovados em concurso da 
prefeitura que está suspensa 
desde março do ano passado 
foi um dos temas da sabatina 
da secretária de Educação, 
Fabiana Zanquetta, na Câmara 
de Rio Preto na tarde desta 
terça-feira (19).

Questionada pelo verea-
dor João Paulo Rillo sobre os 
quase 150 professores que 
se encontram nesta situação, 
a chefe da pasta afirmou que 
o concurso foi aberto porque 
existia a demanda. “No entan-
to, a decisão de não chamá-los 
está baseada no jurídico. Nós 
precisamos, eu afirmo”, disse.

A convocação dos professo-
res foi um dos itens que englo-
bam o debate sobre a volta as 
aulas presenciais em fevereiro. 
Para Rillo, o município não tem 
a mínima condição de retornar 
as aulas presenciais. “Junto 
com o Conselho Municipal de 
Educação que se reuniu hoje, 
de maneira virtual, com mais 
de 200 professores, estou con-
victo de que não temos a mí-
nima condição de retornarmos 
as aulas presenciais”, enfatiza.

De acordo com a Secretária 
de Educação, Fabiana Zan-
quetta, a decisão do Conselho 
Municipal de Educação será 
ouvida. “Eu sou aberta ao 
diálogo. Tudo que o Conselho 
deliberou até hoje, estamos 
seguindo rigorosamente. Ainda 
não recebi nenhum documento 
que diz que eles são contra a 

volta às aulas, mas, se essa 
for a decisão, vamos fazer uma 
reunião e conversar para en-
trarmos num comum acordo. 
Talvez seja somente um erro de 
interpretação”.

Estudo da secretaria indica 
que mais de 500 professores 
não poderiam voltar às escolas. 
“Temos 57 professores acima 
dos 60 anos e mais 500 que 
se anti-intitulam com comor-
bidades. Essa situação será 
investigada e esses professores 
ficarão com as aulas remotas”, 
disse Zanqueta.

Ainda de acordo com a se-
cretária, o modelo híbrido que 
tanto se fala não é baseado 
somente em tecnologia. “Se 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

SABATINA

optarmos pelas aulas híbridas, 
isso envolve não só questões 
tecnológicas, como games 
e aulas on-lines, mas tam-
bém, atividades xerocadas e/
ou práticas de vivências, tudo 
isso para atingirmos o objetivo 
pedagógico”.

Em relação aos alunos que 
alegarem comorbidades e per-
tencerem ao grupo de risco, 
eles poderão ter 100% das 
aulas remotas. “Tão logo o 
calendário escolar se iniciar, 
no caso, dia 1 de fevereiro, as 
famílias poderão já informar a 
escola da situação e um modelo 
específico será direcionado a 
eles. Vamos priorizar cada caso, 
cada aluno e cada família com 

Fabiana Zanquetta esteve ontem à tarde na Câmara de Rio Preto para sabatina com vereadores

a sua individualidade”, diz Fa-
biana Zanquetta.

O cronograma escolar prevê 
que cada professor dará três 
horas de aulas presenciais e as 
duas horas restantes serão des-
tinadas às atividades remotas.

Creches - Sobre as creches, 
Fabiana explica que ainda não 
tem data de retorno. “A creche 
ainda não entrou na pauta 
porque o contato é maior. Uma 
vez que implementarmos to-
dos os protocolos no ensino 
fundamental, vamos pegar as 
experiências positivas e execu-
tar nas creches, mas isso será 
num segundo momento”, frisa 
a secretária de educação.

Divulgação

Sindicato diz ser contra a volta às aulas

Durante a oitiva que acon-
teceu na tarde desta terça-feira 
(19), representantes do Sindi-
cato dos Professores também 
estiverem presentes e explica-
ram sobre uma ação judicial 
ganha no ano passado, onde o 
Município é obrigado a fornecer 
todos os EPI’s (Equipamento 
de Proteção Individual) para 
todos os funcionários e na 
ausência desses equipamentos 
abriria a possibilidade do não 
comparecimento ao trabalho.

De acordo com a ação 
judicial, o Sindicato também 
teria autonomia para adentrar 

nas escolas para ver a situação 
sanitária de cada uma, para 
isso, foi criada uma Comissão 
formada com mais de 50 pro-
fessores. “Visitamos 35 escolas 
de Rio Preto e constatamos 
que nenhuma delas tem con-
dições sanitárias para acolher 
os alunos, nem professores e 
funcionários”, explica Fabiano 
de Jesus, membro da comissão.

Após esta constatação o 
Sindicato dos Professores de-
liberou a não volta às aulas da 
categoria. “Esse foi o posicio-
namento que foi deliberado e é 
isso que defendemos”, conclui 
Fabiano

No que diz respeito a esta 

desestruturação, a Secretária 
de Educação, Fabiana Zan-
quetta, rebate dizendo que mão 
são todas as escolas que estão 
nesta situação. “Tenho uma 
equipe hoje e estou cobrando 
justamente esse laudo, para 
que nós possamos ter a maior 
segurança possível dessa de-
cisão. Mas não são todas as 
escolas que faltam estruturas”, 
ressalta.

Fabiana ainda complementa 
dizendo eu as escolas que esti-
verem sem estruturas sanitárias 
adequadas, serão observadas. 
“Tem escolas que tem que ter 
melhorias sim e elas serão 
observadas ao longo de um cro-

nograma de um plano de ação. 
Não é agora, imediatamente, 
que nós vamos resolver coisas 
que vem desestruturantes. 
Está anotado, estamos atentos 
a isso tudo e vai entrar nesse 
planejamento”.

Em relação aos projetos 
sociais que atendem crianças 
no contraturno escolar, a Secre-
tária foi enfática. “Eles vão ser 
tratados tão longo a gente tenha 
o desfecho ou os protocolos ou 
as decisões com relação a volta 
presencial. Por enquanto nós 
vamos aguardar esses próximas 
decisões pra depois fazer uma 
linkagem com os projetos”, 
finaliza.

Andressa ZAFALON

Inter, Itaú e CEF 
lideram queixas no 

Banco Central

O Banco Inter ficou em 
primeiro lugar no ranking de 
reclamações contra institui-
ções financeiras no quarto 
trimestre de 2020, de acordo 
com dados divulgados hoje 
(19) pelo Banco Central (BC). 
Para a elaboração do docu-
mento, foram consideradas 
as instituições com mais 
de 4 milhões de clientes. O 
conglomerado (banco e sub-
sidiárias) do Banco Itaú ficou 
em segundo lugar e o conglo-
merado da Caixa Econômica 
Federal ficou em terceiro.

Para elaborar o ranking, 
as reclamações procedentes 
são divididas pelo número 
de clientes da instituição 
financeira e multiplicadas 
por 1 milhão. O índice gera-
do representa o número de 

reclamações do banco para 
cada grupo de 1 milhão de 
clientes.

O resultado é, portanto, 
avaliado proporcionalmente 
à quantidade de clientes de 
cada instituição. Com esse 
cálculo, o Inter ficou com o 
índice de 111,52. As queixas 
contra o Itaú resultaram no 
índice de 31. E a Caixa ficou 
com índice 30,85. O Banco 
Inter tem 8.069.837 clientes, 
o Itaú tem 83.674.760, e a 
Caixa, 143.971.402.

Agência BRASIL

Divulgação

Divulgação

Atribuições
Os deputados elegerão no 

dia 1º de fevereiro a Mesa 
Diretora da Câmara para o 
biênio 2021/2022. A Mesa é 
responsável pela direção dos 
trabalhos legislativos e dos 
serviços administrativos da 
Casa. Entre suas atribuições, 
também está a promulgação 
de emendas à Constituição, 
juntamente com o Senado. 
A Mesa Diretora compõe-se 
da Presidência (presidente e 
dois vice-presidentes) e da 
Secretaria — formada por 
quatro secretários e quatro 
suplentes. Baleia Rossi (MDB) 
e Arthur Lira (PP-AL) são os 
protagonistas do processo.



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
20 de janeiro de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

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:
CLEBER RODRIGO TAMBANI e DANIELA CRISTINA DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecanico, solteiro, 
nascido em LOANDA, PR, no dia 04 de outubro de 1982, fi lho 
de NILSON TAMBANI e de MARIA GATTI TAMBANI. Ela, de 
nacionalidade brasileira, tecnica metodos gráfi cos, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de fevereiro 
de 1978, fi lha de ALCINO CANDIDO DE OLIVEIRA e de IRMA 
SILVA DE OLIVEIRA. 
RENATO GOMES RIBEIRO e JAQUELINE PINHEIRO COS-
TA. Ele, de nacionalidade brasileira, montador de drywall, sol-
teiro, nascido em Barcarena, PA, no dia 24 de março de 1980, 
fi lho de ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO e de CREUZA GOMES 
RIBEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, 
nascida em Vigia, PA, no dia 02 de janeiro de 1995, fi lha de 
VANDILSON GUIMARÃES COSTA e de DEISE DE FÁTIMA 
AMARAL PINHEIRO COSTA. 
PAULO HENRIQUE SAAD SILVA e ANA JARA BORGES DE 
MELO. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de novembro 
de 1981, fi lho de EZIQUIEL DUTRA DA SILVA e de MARIA 
REGINA SAAD DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
operadora de forno, divorciada, nascida em Uberaba, MG, no 
dia 17 de setembro de 1990, fi lha de SEBASTIÃO PAULO DE 
MELO JÚNIOR e de FABIANA BORGES DA CUNHA MELO. 
GUILHERME ANCHIETA DA SILVA GOMES e GABRIELA 
BRAGA CABRERA MANO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
médico, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
11 de dezembro de 1990, fi lho de JATIR DA SILVA GOMES JU-
NIOR e de MARILU ALVES ANCHIETA DA SILVA GOMES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, engenheira agrônoma, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de dezembro 
de 1987, fi lha de BEN-HUR CARVALHO CABRERA MANO e 
de DANIELA GOMES LUZ BRAGA CABRERA MANO. 
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,  19 de janeiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA 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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
LUCAS FARIAS FALCCHI CORRÊA e KARINE WERMELIN-
GER DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, estudan-
te, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 
de maio de 1994, residente e domiciliado a Genésio de Pace, 
Nº 570, , São José do Rio Preto, SP, fi lho de JOSÉ CARLOS 

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. CAIO EDUARDO OLIVEIRA DANTAS e ANA PAULA 
MILAM, sendo ELE fi lho de EDMILSON DANTAS DE SOUZA 
e de CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA e sendo ELA residente e 
domiciliada em Guapiaçu, SP, fi lha de DIRCEU APARECIDO 
MILAM e de IVONE DE LOURDES BOTASSIM MILAN;
2. DANIEL MARTINS DA SILVA e IVANICE PEREIRA 
LIMA, sendo ELE fi lho de CICERO MORENO DA SILVA e de 
MARIA AURISTELA COSTA MARTINS e ELA fi lha de OTON 
VIEIRA LIMA e de ALZIRA PEREIRA LIMA; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
19/01/2021.

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

Editais de
PROCLAMAS

FALCCHI CORRÊA e de TERESA CRISTINA FARIAS CORRÊA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida 
em FORTALEZA, CE, no dia 01 de junho de 1996, residente e 
domiciliada a Genésio de Pace, Nº 570, , São José do Rio Preto, 
SP, fi lha de HUDSON BARRETO DE OLIVEIRA e de MIRIAM 
WERMELINGER DE ALMEIDA OLIVEIRA. 
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, 19 de janeiro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

NO ELDORADO

Dono de imóvel denuncia inquilina por 
abandono e maus tratos de animais

Policiais civis tentam locali-
zar uma inquilina de imóvel no 
bairro Eldorado, supostamente 
pelo abandono de dois animais.

O proprietário do imóvel, um 
aposentado de 68 anos, procu-
rou o plantão policial relatando 
que na casa, alugada para 
uma atendente de 36 anos, 
encontram-se dois animais que 
estariam sem água e comida, 
além do acumulo de sujeira 
no quintal. Ainda segundo ele, 
seriam constantes reclamações 
de vizinhos, relatando mau 
cheiro e presença de moscas.

Em contato com a repor-
tagem do DHoje o proprietário 
do imóvel afirmou ter recorrido 
a Justiça com ação de despejo 
contra a inquilina, porém até 

o momento não existe decisão 
sobre o tema.

“Registramos o boletim de 
ocorrência na tentativa de res-
gatar os animais, pois precisa-
mos de autorização da policia 
para ingressar no imóvel que 
esta alugado e em processo 
judicial”, afirmou.

Até o momento nenhuma 
ocorrência havia sido registra-
da no Disque Maus Tratos da 
Guarda Municipal, que atua em 
parceria com a Diretoria de Bem 
Estar Animal (Dibea) no resgate 
e atendimento a animais em 
risco.

O caso será investigado pelo 
6º Distrito, e de acordo com le-
gislação aprovada em setembro 
do ano passado, a pena vai de 
dois a cinco anos de prisão, 
além de multa e a proibição de 
guarda de novos bichos.

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil

NO CDP NOVA ESPERANÇA CLONE

Agentes encontram 
celular com presos

Agentes do Centro de 
Detenção Provisória (CDP) 
localizaram dentro de uma 
cela do presídio um aparelho 
de telefone celular, juntamen-
te com dois carregadores, 
sendo um deles de utilização 
veicular.

Durante revista um fone 

de ouvido foi localizado com 
o preso, enquanto que os de-
mais itens estariam com outro 
detento. Os equipamentos 
eletrônicos foram apreendi-
dos, e os presos encaminha-
dos ao Plantão Policial. Eles 
responderão pelo crime de 
“entrada ilegal de aparelho 
móvel de comunicação em 
estabelecimento prisional”.

Thiago PASSOS

Flagrante ocorreu no Centro de Detenção Provisória de 
Rio Preto

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS Médica de UBS registra ameaça; 
paciente alega negligência

Uma médica de 33 anos, 
servidora da Unidade Básica de 
Saúde do bairro Nova Esperan-
ça, procurou o plantão policial 
relatando ser vitima de ameaças 
vindas de um paciente na última 
segunda-feira.

Segundo relatos da médica, o 
paciente teria procurado a unida-
de básica de saúde para renovar 
uma receita de medicamento de 
uso continuo, porém a mesma 
identificou que o paciente teria 
faltado em consultas agendadas 
para verificar o andamento de seu 
tratamento, sendo orientado que 
fizesse um novo agendamento, 
para receber um novo receituário 
após a pandemia.

Ainda de acordo com relatos 
da médica o ultimo receituário 
do paciente foi emitido no ano 
de 2019, o que teria motivado 
a recusa de fornecer novo recei-
tuário para retirada gratuita do 
medicamento, o que resultou na 
ira do paciente, que teria dito que 
buscaria uma arma para acertar as 
contas com a médica.

Em contato com a reportagem 
do DHoje, o paciente relatou que 
estaria trabalhando em uma pro-
priedade rural na região, e que os 
medicamentos eram comprados 

pelo empregador, porém com o 
termino do serviço procurou aten-
dimento na UBS Nova Esperança 
para retirar insulina e fitas para 
medição de diabetes, porém aca-
bou surpreendido com a decisão 
da médica.

“Estive no postinho para retirar 
um medicamento gratuito que 
tenho direito como cidadão, fui in-
formado que precisava passar pela 
médica e aceitei, mas ela mesmo 
sabendo do meu histórico médico 
se recusou e informou que só eu 
deveria consultar em outro médico 
assim que a pandemia acabasse, 
o que acredito que ainda irá de-
morar, não posso morrer ou sofrer 
alguma sequela por negligência da 
médica”, afirmou o paciente.

Ainda de acordo com o pa-
ciente essa não seria a primeira 
vez que sofre com a postura da 
médica e que atualmente está 
tomando medicamento vencido. 
“Nem ao menos verificaram o nível 
da diabetes, não é a primeira vez 
que essa médica faz isso comigo, 
eu relatei que estou usando uma 
insulina vencida que ganhei de um 
amigo, e ela não se preocupou 
com a minha saúde, acho que os 
médicos estudaram para salvar 
vidas, mas não é isso que viven-
ciei”, concluiu.

Thiago PASSOS

PRF recupera caminhão roubado no 
Rio de Janeiro durante blitz na BR

A PRF recuperou um cami-
nhão roubado em Nova Iguaçu, 
no Rio de Janeiro. O veículo foi 
abordado na BR 153, no km 
72, em Rio Preto, por volta das 
9h30, desta terça-feira (19).

Durante a fiscalização, o 
condutor disse aos policiais 
que comprou o caminhão mo-
delo VW/10.160 DRC 4X2, em 
uma revendedora na cidade de 
Jundiaí.

Os policiais conferiram os 
sinais identificadores do veículo, 
como chassi e número de motor. 
Este procedimento faz parte da 
rotina de fiscalização da PRF 
e contribui para a recuperação 
de veículos roubados em todo 
o país.

Os policiais constataram que 
os números originais do chassi e 
do motor do veículo abordado ti-
nham sido lixados e substituídos 
por outra marcação, copiada 
de um veículo com as mesmas 
características, originando um 
“dublê”.

Por meio de outros elemen-
tos identificadores e rastreá-
veis, os policiais conseguiram 
identificar os números originais 
do veículo, constatando que se 
tratava de produto de roubo.

A ocorrência foi encaminha-
da à Central de Flagrantes da 
Polícia Civil em São José do Rio 
Preto. O caminhão estava carre-
gado com frango congelado. A 
carga não foi apreendida, pois o 
proprietário providenciou outro 
caminhão para o transbordo. O 
motorista foi ouvido e liberado.

Sue PETEK 
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No cenário atual, principalmente considerando esta segunda onda de casos 
de Covid-19, não podemos deixar de enaltecer a importância da imunidade 
orgânica. Constantemente ouvimos falar que determinada pessoa desenvolveu 
uma doença em decorrência de estar com a “imunidade baixa”. 

A imunidade orgânica depende de fatores relativamente simples, como 
alimentação regrada e constante, hidratação diária e vigorosa e períodos de 
descanso. Podemos, também, aprimorar a qualidade desta imunidade por meio 
da prática de atividades físicas.

No entanto, antes de abordar o lado positivo das atividades físicas, vou 
pontuar algumas questões relativas aos possíveis malefícios da atividade física, 
quando realizada sem orientação de profissionais habilitados.

Lembrem-se: praticar exercícios sem orientação de um profissional é como 
adotar a prática da automedicação e assumir o risco dos diversos efeitos co-
laterais. 

Em geral, a quantidade exagerada de exercícios físicos pode causar lesões 
estruturais e funcionais em nosso corpo, como também muitas alterações meta-
bólicas. No caso das mulheres, por exemplo, a prática excessiva de atividade física 
pode ocasionar distúrbios do ciclo menstrual, osteoporose precoce e infertilidade.

Como estamos vivenciando um cenário de pandemia, sabemos que o seden-
tarismo favorece ganho de peso, alterações da pressão arterial e descontrole do 
diabetes, condições que favorecem a maior exposição ao Coronavírus. 

Logo, podemos inferir que atividade física rotineira seria um hábito apro-
priado para fortalecer nosso sistema imune e diminuir o risco de desenvolver as 
complicações da Covid-19.

No tocante àquelas pessoas que tiveram Covid-19, desenvolveram sintomas, 
foram hospitalizadas (algumas inclusive na UTI) e conseguiram se recuperar, 
como proceder quanto a retomada das atividades físicas? Eis alguns aspectos 
que deverão ser seguidos rigorosamente: 

1) Consultar seu médico sobre quais exames de sangue e quais exames com-
plementares devem ser feitos antes de qualquer atividade física pós-Covid-19;

2) Avaliar em conjunto com seu cardiologista e com um educador físico os 
melhores treinos, principalmente em termos de intensidade, queima calórica e 
frequência cardíaca; 

3) Manter rigoroso padrão de alimentação e hidratação, cumprindo uma 
rotina baseada nas três principais refeições e não restringindo componentes 
nutricionais de forma aleatória;

4) Considerar a necessidade de suplementar vitaminas e micronutrientes, 
sempre com orientação médica; 

5) Tomar banhos de sol no período da manhã, em alguns dias da semana, 
visto que o sol é importante para ativação da vitamina D, que auxilia na manu-
tenção da imunidade orgânica;

6) Nos primeiros dias de retomada dos exercícios físicos, focar no condicio-
namento e nas atividades de alongamento; 

7) Exercícios aeróbicos como corrida e andar de bicicleta devem ser evitados 
na fase inicial, tendo em vista que o corpo permaneceu muito tempo parado 
e submetido a um processo inflamatório considerável, causado pela Covid-19;

8) Os exercícios físicos devem ser praticados em locais ventilados, amplos 
e sem aglomeração de pessoas, evitando usar objetos de outras pessoas. 
Lembrem-se de que ainda não está muito claro como se comporta a reinfecção 
de uma pessoa “curada”; 

9) O tempo prolongado sem atividade física, devido a necessidade de hospi-
talização, causa certo enfraquecimento e hipotrofia muscular. Não se recomenda 
o uso aleatório de hormônios esteroides e anabolizantes para fins de hipertrofia;

10) Respeite o limite de seu corpo! Após um período de debilidade causado 
pela Covid-19, não é fácil retomar as atividades físicas sem sentir cansaço, 
dificuldades de movimento e dores pelo corpo. O processo de retomada deve 
ser gradual, periódico e crescente. 

Temos de estar atentos ao aparecimento de alguns sinais e sintomas tardios 
da Covid-19, especialmente aqueles relacionados ao coração, como arritmias 
e tromboses.

Caso a pessoa que se recuperou da Covid-19 comece a apresentar, ao 
longo da retomada das atividades físicas, episódios de palpitações, tonturas, 
sudorese fria ou mesmo perda da força ou sensibilidade nos braços ou pernas, 
deve imediatamente procurar seu médico para nova avaliação e não continuar 
realizando os exercícios físicos até segunda ordem. 

Sintomas cardiovasculares tardios da Covid-19 podem aparecer em meio 
a retomada dos exercícios físicos, sendo que estes podem agravar a condição 
cardiovascular já comprometida.

Como já destacado anteriormente, a atividade física pode contribuir substan-
cialmente para um perfil adequado de imunidade orgânica. Para aquelas pessoas 
que se recuperaram da Covid-19, vale o mesmo conceito, sendo mandatório, no 
entanto, que esta prática física seja gradual, orientada e complementada com 
orientações nutricionais rigorosas. Caso queira ler mais sobre saúde do coração, 
acesse meu site: https://coracaomoderno.com.br/.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com especialização 
em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.
com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Tive Covid-19, mas estou recuperado, 
posso retomar as atividades físicas?

A-5
COVID

O prefeito Edinho Araújo 
acompanhou ontem junto com 
o governador Joao Doria o início 
da vacinação contra a Covid em 
Rio Preto, que ocorreu no Cen-
tro de Convenções da Famerp.

Além das sete mil recebi-
das na segunda-feira à noite, 
Edinho confirmou que hoje 
chegam a Rio Preto mais 7,8 
mil doses da vacina para dar 
continuidade a cobertura em 
profissionais de saúde além de 
hospitais.

“A expectativa é de que até 
quarta as vacinas já tenham 
chegado na Prefeitura e nós já 
estamos preparados para iniciar 
a vacinação, com os locais 
e obedecendo os protocolos 
estabelecido pelo Ministério 
da Saúde.”

Edinho também afirmou que 

Rio Preto deve receber 
hoje mais 7,8 mil vacinas

a imunização começa no dia 
seguinte a chegada das doses. 
“Vou tomar a vacina assim que 
chegar na minha etapa, que 
deverá ser no início de feve-
reiro. Se chegar nesta quarta, 
começaremos na quinta. Esta-
mos preparados para começar 
imediatamente”, comentou 
Edinho.

Na semana passada, o Se-
cretaria de Saúde apresentou 
o Plano Municipal de Imuni-
zação. A campanha envolverá 
420 trabalhadores da saúde, 
29 pontos fixos de vacinação, 
sistema de drive thru e equipes 
volantes. Os primeiros a serem 
imunizados serão os profissio-
nais de saúde, com cerca de 
21 mil pessoas. Depois serão 
os idosos, divididos por faixa 
etária. A primeira será com os 
maiores de 75 anos, que conta 
com uma população de 16.032 
pessoas em Rio Preto.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Prefeito Edinho Araujo acompanhou ontem o início da
 vacinação em Rio Preto

Guilherme BATISTA

Guilherme BATISTA

Enfermeira da linha 
de frente é primeira 

vacinada no HB

Ontem 31 funcionários do 
Hospital de Base foram imuni-
zados com a CoronaVac. Todos 
deverão receber a segunda 
dose daqui 21 dias.

A primeira a receber a va-
cina foi a enfermeira Prisciane 
Batista, 34 anos. Ela atua 
há 12 anos na profissão e 
trabalha na linha de frente no 
combate à Covid-19. 

“Fiquei feliz por ter sido es-
colhida pelo Hospital. A gente 
que atua na linha de frente 
convive com paciente e acaba 
compartilhando da dor deles 
com a vacina será possível 
reduzir a mortalidade e número 
de internados”, afirmou.

Na sequência, mais três 
funcionárias receberam a pri-
meira dose: a pediatra Maura 
Negrelli, a enfermeira Márcia 
Camilo e fisioterapeuta Viviane 
Kobayashi. “Foi uma surpresa 
pra mim essa escolha. Fui 

notificada na segunda (18), no 
período da tarde que seria uma 
das vacinadas. Me sinto lison-
jeada e privilegiada por fazer 
parte de um marco da história 
da saúde na cidade”, afirmou 
a enfermeira Márcia Camilo.

A enfermeira Samanta Volpi 
foi a responsável por aplicar as 
vacinas nas primeiras imuni-
zadas do município. “É um dia 
muito feliz. É uma vacina muito 
esperada”, afirmou.

A coordenadora do contro-
le de doenças do Estado de 
São Paulo, Regiane de Paula, 
comentou as doses disponibili-
zadas ao HB já foram enviadas 
considerando a aplicação de 
duas doses. “Estamos priori-
zando neste momento duas 
doses. A primeira dose fizemos 
hoje e a segunda entre 21 
e 28 dias. Nós já temos um 
quantitativo de trabalhadores 
da saúde no Estado e prioriza-
remos duas doses para essa 
população”, afirmou.

Vinicius LIMA

Doria diz que Anitta 
será garota propaganda

O governador João Doria afir-
mou que o Estado de São Paulo 
investirá em ações publicitárias 
para conscientizar a população 
sobre a importância da vacina. 
Uma das estratégias é apostar 
em influenciadores e, segundo o 
governador, a cantora Anitta irá 
participar da campanha.

“Nós temos convidado in-
fluenciadores e há pouco mais 
de uma semana falei com a 
Anitta. Ela é a maior influen-
ciadora do Brasil e uma das 20 
maiores no mundo. A Anitta tem 
51 milhões de seguidores e ela, 
com a grandeza, generosidade 
e solidariedade que tem, gra-
vou vários vídeos convidando as 
pessoas para tomar a vacina. Ela 
mesmo diz que tomará a vacina 
do Butantan quando chegar a 
vez”, afirmou.

Doria também comentou 
que o ator Bruno Gagliasso fez 
uma postagem falando sobre a 
vacina, mesmo sem ter tido con-
versas com ele. “Os movimentos 
espontâneos nas redes sociais 
também vão ajudar a criar  a 
consciência de que a vacina é 
boa, importante e salva vidas”, 
comentou.

Críticas - Ainda durante a 
coletiva, o Governador de São 
Paulo voltou a fazer críticas ao 
Governo Federal e ao presidente 
Jair Bolsonaro. Doria questionou 
o presidente sobre a vacinação 
contra Covid-19 no Brasil.

“Presidente Bolsonaro, Mi-
nistério da Saúde, onde estão as 
vacinas para o povo brasileiro? A 

única vacina que está presente 
e vacinando profissionais de 
saúde no Brasil é a vacina do 
Butantan. A vacina é do Butan-
tan, não do Bolsonaro”, afirmou.

Doria ainda acusou o pre-
sidente de ser negacionista e 
criticou a logística do Ministério 
da Saúde. “A vacina que iria para 
Manaus foi para Vitória no Es-
pirito Santo. A vacina do Rio de 
Janeiro, que fica 35 minutos de 
voo de São Paulo, não chegou. A 
prefeitura do Rio teve que pedir 
um jato emprestado para um 
empresário de São Paulo, pois a 
logística do Ministério da Saúde 
não conseguiu levar. Metade dos 
Estados não recebeu a vacina 
por conta da logística”, afirmou.

Vinicius LIMA

Primeira a receber a vacina foi a enfermeira Prisciane 
Batista, 34 anos

Mais 220 casos 
positivos e 3 mortes 

em 24 horas
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto confirmou mais 
220 casos de Covid-19 nesta 
terça-feira (19). Foram 196 
diagnosticados por exame 
PCR (infecção recente) e 24 
por teste sorológico (infecção 
antiga). Com isso, o município 
chegou a marca de 39.141 
casos, sendo 3.623 em pro-
fissionais de saúde.

Também foram contabiliza-
dos mais três óbitos pela do-
ença, chegando a 990 mortes 
desde o início da pandemia. 
A taxa de letalidade está em 
2,5%. Somente no ano de 
2021 já são 4.378 casos e 
68 mortes.

Nas últimas 24 horas, a 
cidade registrou mais 244 

recuperados da doença, to-
talizando 34.841 curados, 
o equivalente a Rio Preto já 
atendeu 155.275 pacientes 
com sintomas gripais, sendo 
que 134.150 foram testa-
dos. Os exames coletados 
no inquérito sorológico ainda 
não foram computados e só 
serão inseridos no boletim 
após a conclusão do estudo. 
O coeficiente de incidência é 
de 8.496 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente, Rio Preto con-
ta com 295 pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 118 na UTI 
e 177 na enfermaria. Dentre 
os casos confirmados com 
Covid-19, são 169 interna-
dos, com 85 na UTI e 84 na 
enfermaria.

Vinicius LIMA

Guilherme BATISTA

Doria esteve ontem em 
Rio Preto para dar início 
à vacinação

Estado cria vacinômetro 
para imunizados 
em tempo real

A Secretaria de Comunica-
ção do Estado de São Paulo 
lança nesta terça-feira (19) 
o “Vacinômetro”, ferramen-
ta digital, desenvolvida em 
parceria com a Prodesp, que 
permite a qualquer pessoa 
acompanhar em tempo real 
o número de vacinados no 
estado.

O “Vacinômetro” está dis-
ponível no portal do Governo 
de São Paulo (https://www.
saopaulo.sp.gov.br/) e até a 
manhã desta terça-feira (19), 

às 11h16, o sistema indicava 
3.908 vacinados no estado.

A ferramenta será alimen-
tada diretamente com as 
informações do “Vacivida”, 
plataforma digital integrada 
para monitorar toda a cam-
panha de vacinação contra a 
COVID-19. Para garantir ainda 
mais transparência ao proces-
so de imunização, os posts 
dos perfis oficiais do Governo 
do Estado de São Paulo tam-
bém irão repercutir, diariamen-
te, o número de vacinados no 
estado com base nos dados 
atualizados do “Vacinômetro”.

Vinicius LIMA



SOCIAL Jornal

A FESTA DE CARMEN II 

Depois do perrengue que a levou a passar 70 dias hospitalizada, 
dos quais quase um mês na UTI do Hospital Albert Einstein, de São 
Paulo, Carmen Lúcia Bassitt, resolveu celebrar a vida e pretende 
fazê-lo com uma festa de seu aniversário, para que os convidados 
desfrutem do encontro como se não houvesse amanhã.

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

A FESTA DE CARMEN III  

A ideia surgiu domingo, durante o almoço em que se aplaudia 
o start da vacina do Coronavírus e o esboço começou a ser 
delineado. A festa deverá acontecer no sábado, 18 de dezembro 
deste ano, três dias após a data de aniversário dela, dia 15 e 
espera-se que até lá, todos os protocolos de saúde da pandemia 
tenham sido liberados.

LIVRO 

O psiquiatra Wilson Daher, 
transformou o tormento do 
lockdown em prazer, escrevendo 
9 contos durante 9 meses, que 
transformou no livro “ O Riso e 
a Dor” , que será lançado em 
breve.

PÉ DIREITO III  

Já a Splash Bebidas Urbanas será inaugurado no final de fevereiro, 
com cafés, cappuccinos, frapês, chocolates cremosos e muitas 
outras delícias. Também no final de fevereiro, o Jah Açaí, uma 
franquia de açaí e sorvetes que permite aos clientes servirem o 
açaí à vontade com os toppings preferidos. 

A FESTA DE CARMEN I  

A estância da família Bassitt poderá voltar a se iluminar com grande 
intensidade, como nos bons tempos quando a saudosa Yolanda 
Bassitt, anfitriã de categoria, reverenciada pelas recepções que 
promovia, desde aniversários, réveillons até recepção a presidente 
da República. Um capricho de emocionar em cada detalhe, da 
gastronomia ao décor. Yolanda sempre gostou de festa de aura 
envolvente, com dulcor na medida para não desperdiçar o teor 
afetivo. 

A FESTA DE CARMEN IV  

Carmen quer reviver com a festa, “Uma Noite no Gallery”, 
lembrando o emblemático clube noturno que marcou a história 
social de São Paulo nos Anos 80. Para isso, pretende trazer uma 
orquestra como a do Gallery e o Roberto, DJ daquele clube, seu 
amigo, para se revezar com a banda, despejando na pista aquelas 
maravilhas dos hits discothèque.

BIOGRAFIA 

Ilustrada com fotos de álbuns 
de família, “Ninguém pode com 
Nara Leão” (Planeta), escrita 
pelo jornalista Tom Cardoso, será 
a nova biografia de Nara Leão, 
lançada neste mês e vai recontar 
a vida da cantora, morta em 
1989. A obra relata o avassalador 
affair com Ferreira Gullar. Nara 
chegou a sugerir ao poeta que 
largasse a mulher e os filhos 
e viajasse com ela pelo Brasil. 
Gullar não aceitou a proposta, 
mas os dois continuaram grandes 
amigos.

PARENTE

Pouca gente sabe, mas o 
jornalista Alexandre Garcia tem 
familiares em Rio Preto. Ele é 
casado com Magda Pereira, prima 
de primeiro grau da saudosa 
Martha Pereira Azevedo Marques, 
a mãe de Paulo Emilio e de 
Fernanda Azevedo Marques. O 
pai de Magda era irmão do avô 
materno de Fernanda.   

PÉ DIREITO IV

O Brasil, o 4° maior consumidor de frango do mundo e o Riopreto 
Shopping recebe ainda neste trimestre o Frango Lito, que traz 
combos e baldes de frangos fritos crocantes, com destaque 
também para sanduíches e refeições. No segmento de bolsas e 
sapatos, a Luz da Luz inaugura sua primeira loja na cidade em 
março com exclusividade no Riopreto Shopping. 

A FESTA DE CARMEN V  

Além dos nomezinhos chics do high rio-pretense, a hostess está 
fazendo uma lista minuciosa de amigos que já não residem 
aqui e convidá-los todos, assim como serão convidados alguns 
amigos de São Paulo: Chiquinho Scarpa, Zé Vitor Oliva, Carlucho 
Affonseca, Cristiana Neves da Rocha, Amaury Jr e Celina, Ana 
Maria Braga e servir um buffet pecaminoso para um gourmet em 
dieta de emagrecimento, como é tradição e talento dos povos de 
origem árabe.

FESTIVAL DE MÚSICA

Em relação a nota que saiu 
aqui, há alguns dias,sobre uma 
edição do Rock in Rio em São 
Paulo,o empresário Roberto 
Medina diz que “o Rock in Rio 
é do Rio.” O projeto paulista 
em negociação, por sua vez, se 
chama “The Town”. “Um evento 
também de música retratando 
a vida de uma grande cidade 
como São Paulo”. 

MUDANÇA

Ana Mar ia Braga passou 
esta última semana no Rio, 
providenciando a sua mudança 
definitiva para São Paulo. Ela 
vivia por lá desde 2008. Apesar 
de boa parte da sua carreira 
ter sido construída na capital 
paulista,a apresentadora da 
TV Globo e bióloga formada 
em Biologia pelo Ibilce de Rio 
Preto,nasceu, na verdade, na 
cidade de São Joaquim da 
Barra e quando aqui residiu, 
participou de um grupo de 
teatro amador do IEMG, da 
qual este colunista também 
fez parte.

CINEMA I
Pouca gente sabe, mas a diretora de arte rio-pretense Mônica 
Delfino, participou do Festival de Cinema de Alter do Chão que se 
iniciou dia 9 de dezembro e se encerou dia 13. Seu documentário 
“A Direção de Arte do filme Carandiru” foi um dos convidados. Foi 
gravado um debate sobre direção de arte do qual ela também 
participou.

A FESTA DE CARMEN VI  

Sem décor ou dress code de época, a festa poderá ser Black-tie, 
para imprimir o glamour das noitadas paulistanas daquela casa 
noturna, tão vivo na memória afetiva de quem teve a enorme 
felicidade de desfrutar daquela época de elegância e beleza. 
Quem viver, verá. 

MANHATTAN 
CONNECTION IV  

Desde o início do Manhattan 
Connection, em 1993, foram 
mais de 1.300 programas, 
48 por ano em quase 28 
anos. No novo quadro, que 
mostra onde moraram nova-
iorquinos relevantes, a primeira 
esquina que será apresentada 
é a de Donald Trump no 
Trump Tower, em Nova York. 
Angélica vai mostrar, ainda, os 
prédios e estúdios ocupados 
pelo programa ao longo de 
sua história e apresentará o 
novíssimo cenário no hotel 
Fasano. 

MANHATTAN 
CONNECTION I

Com a estreia do Manhattan 
Connect ion - o programa 
independente mais antigo da 
TV a cabo no Brasil -, hoje, dia 
20, às 22 horas, a TV Cultura 
lança em sua programação 
a nova faixa jornalística da 
emissora, Apresentado por 
Lucas Mendes, Pedro Andrade, 
Caio Blinder, Diogo Mainardi 
e Angélica Vieira. O novo 
Manhattan Connection será 
mais longo - três brakes - terá 
maior participação de Pedro 
Andrade, um novo quadro e 
identidade visual e contará com 
mais convidados que moram 
fora do Brasil e dos Estados 
Unidos.

DATA 

Pelo cronograma do Plano Municipal de Imunização Contra 
o Covid, somente a partir de 21 de agosto é que estarão 
todos os rio-pretenses vacinados com a segunda dose. 
As autoridades sanitárias orientam que os resultados 
da vacinação terão efeito a partir de 30 dias após a 
segunda dose, isto é, quando a Primavera chegar, dia 22 
de setembro. Só a partir daí terá início o abrandamento 
desse período de tormento provocado pela pandemia. Se 
Deus quiser.

MANHATTAN 
CONNECTION V

Após um ano trágico para NY, 
Pedro Andrade mostra a forma 
como a ‘Capital do Mundo’ 
está se reerguendo em plena 
pandemia. E no primeiro boa 
noite do programa em 2021, 
será exibido o recém-inaugurado 
The Moynihan Train Hall, na 
belíssima estação de trem da 
Pennsylvania. Daniel Moynihan 
foi o senador americano que 
originalmente defendeu o plano 
do projeto por 30 anos. 

ROCK IN RIO 

O Rock in Rio, após o anúncio 
da banda Iron Maiden, deve 
noticiar, nos próximos dias, o 
astro do hip hop Post Malone 
e o DJ brasileiro Alok. O festival 
aposta que até o evento, 50% 
da população estará vacinada.

PRESENÇA

Correspondente da Globo 
nos Estados Unidos Raquel 
Krähenbühl, será a primeira 
repórter brasileira a acompanhar 
a cerimônia de posse de um 
presidente americano dentro 
da comitiva presidencial. É o 
que acontecerá hoje, na posse 
de Joe Biden.

HORÁRIOS

Seguindo as determinações do 
Governo do Estado de São Paulo 
na reclassificação de Rio Preto 
no Plano Sanitário do Covid 
19, a Diretoria João Theodoro, 
decidiu que o Harmonia Tênis 
Clube funcionará de segunda-
feira a sábado, das 8 às 20 
horas e aos domingos, das 8 
às 18. O café da manhã aos 
domingos e feriados, será das 
8 às 11 e o bar, restaurante 
e demais setores do clube 
encerrarão suas atividades às 
20 horas.

ESTADO DELICADO

Inspira cuidados o estado de 
saúde de Afonso Celso (Bureta) 
de Oliveira Braga, submetido 
no final de semana a uma 
cirurgia de nó no intestino. 
Waldemar Brentan também 
está hospitalizado, mas com 
Covid, e necessita de cuidados 
especiais. Oremos. 

PÉ DIREITO I  

O Riopreto Shopping começa o ano com o pé direito, ampliando e 
fortalecendo ainda mais o seu diversificado 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.

MANHATTAN 
CONNECTION II

O novo quadro, cuja vinheta 
simulará uma placa de esquina 
em Nova York, mostrará ruas 
onde moraram nova-iorquinos 
que fizeram contribuições 
r e l e van tes  pos i t i v a s  ou 
negativas. E em breve, a 
atração estará em novo estúdio 
e cenário. O local é o hotel 
Fasano, na 5ª Avenida, com 
uma paisagem nova-iorquina 
espetacular, de onde é possível 
assistir ao show dos leões-
marinhos no Zoológico do 
Central Park.

MANHATTAN 
CONNECTION III

O programa apresentará uma 
nova economista fixa. A edição 
de estreia hoje, dia da posse 
de Joe Biden, novo presidente 
dos Estados Unidos, o programa 
inédito e ao vivo terá as 
participações especiais dos ex-
presidentes Fernando Henrique 
Cardoso e Michel Temer, e do 
jornalista Luis Fernando Silva 
Pinto para comentar a posse e o 
cenário político, diretamente de 
Washington. Além do prefeito 
de Recife, João Campos, e 
da deputada Federal Tabata 
Amaral, de São Paulo.

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

CONDOLÊNCIAS 

As  c ondo l ê n c i a s  d e s t a 
coluna às famílias do médico 
catanduvense, radicado em 
Rio Preto, Oswaldo Tadeu Greco 
e de Antonia Maria ( Baia) 
Colombelli Abelaira, viúva de 
Achilles Fernando Catapani 
Abelaira, que faleceram esta 
semana vitimados pelo Covid.

PÉ DIREITO II   
Com o slogan “O melhor milkshake do mundo”, a Milky Moo 
Milkshakes chega no final de março com exclusividade na cidade, 
trazendo no cardápio combinações inéditas e sabores produzidos 
de forma artesanal, misturando delícias como  o sorvete de 
baunilha, brigadeiro artesanal, bolacha em pedaços, bolacha 
champagne, cream cheese e cacau em pó.

HOMENAGEM 

Acredito que seria uma justa 
homenagem se a Prefeitura 
fizesse um levantamento dos 
profissionais da saúde, nomes 
que atuaram na linha de frente 
do combate à Covid 19 e os 
homenageasse denominando 
c o m  o s  n o m e s  d e l e s , 
logradouros públicos. 

CINEMA II

Esse ano o festival homenageou Aldir Blanc e Cacá Diegues, foi 
o presidente de honra do evento que é multicultural: música, 
cinema, teatro e  dança e  tem como um dos  pilares dar 
visibilidade à riqueza da cultura amazônica. O Fest Alter  2020, 
bateu recordes de inscrições e países (2072 filmes e 105 
nações) e contou com um júri virtual estelar composto por Xavier 
de Oliveira (presidente), Pedro Bial, Zezé Motta, Marcelo Tas, 
Célia Maracajá (cineasta indigenista, que acabou de lançar o 
documentário  longa “Aikewara - A Ressurreição de um Povo”) 
e Indaiá Freire (Mestra em literatura e cinema).

Heloisa Figueiredo Ferraz de Andrade Vianna, filha de 
Marco Antonio Vianna e Gilda Figueiredo Ferraz de Andra-
de – neta de Javert de Andrade, que emprestou seu nome 

ao nosso Instituto Penal Agrícola-residente em Campi-
nas,está de casamento marcado com Felipe Tucunduva 

Van der Heemstede,filho de Maurice van der Heemstede e 
Rachel Tucunduva Van der Heemstede. Os noivos me en-
viam o save the date para o seu casamento dia 2 de julho 
de 2022 no Clube Hípico Santo Amaro em São Paulo. Eles 
vão fazer um curso de mestrado em Stanford e retornam 

para o casamento religiosoe a recepção. 

A-6

Foi minimíssimo (gostaram?) o número de convidados para 
o casamento, sábado passado, da bonita Sthefanie de 

Mello Scandiuzzi, filha de Humberto Scandiuzzi e de Sina-
ra Correa de Mello Scandiuzzi, com o advogado e político 
cuiabano Aécio Rodrigues, candidato a prefeito da capital 
matogrossense nas últimas eleições. Após a cerimônia, 

houve um almoço no Varanda do Golfe. Na foto, os noivos, 
os pais da noiva e Silvinho, o irmão da noiva.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO
Ref.: Contrato nº PRE/0207/19 - Pregão Eletrônico nº 
140/2019
Contratada: SMS Serviços de Limpeza e Obra Eireli
Objeto: Prestação de serviços de eletricista, pedreiro, pintor, 
serralheiro, auxiliar geral de conservação de vias permanen-
tes e serviços gerais.
Fica o representante legal da empresa SMS Serviços de 
Limpeza e Obra Eireli, NOTIFICADO a apresentar, no prazo 
de 10 (dez) dias corridos contados da data da publicação 
deste aviso, o Certifi cado de Regularidade do FGTS – CRF 
e a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, fi cando a empresa, na 
inércia, sujeita as penalidades contratuais que podem, inclu-
sive, culminar na rescisão unilateral do contrato. AMAURY 
HERNANDES - Secretário – S.M.T.T.S.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: EUROMEDICA COMERCIO E MANUTEN-
ÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI
CONTRATO PRE/0104/17
CONTRATO PRE/0152/17
CONTRATO PRE/0063/20
Considerando a penalidade aplicada por descumprimen-
to contratual por parte da empresa referente ao contrato 
PRE/0137/17, que culminou na rescisão. Considerando que 
foi garantido à contratada o direito ao contraditório e a ampla 
defesa e não houve manifestação da empresa, DECIDO: 
MANTER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, 
por não existir fatos novos que possam ensejar a modifi -
cação da decisão anterior, e por seus próprios e jurídicos 
fundamentos nego provimento ao recurso. Considerando 
que não há circunstância superveniente, declaro esgotada a 
discussão na esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 45/18 – Contrato: DIL/0003/19
Contratada: Luciano Barboza de Souza e Maiza Rodrigues 
de Freitas Castrequini
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020
CONTRATO Nº TOP/0002/21
CONTRATADA: L G ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S J 
RIO PRETO LTDA - ME
OBJETO: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS A EXECUÇÃO DA OBRA DE 
REFORMA/READEQUAÇÃO DA E.M. ANTONIO DE SOUZA 
(RUA RENATO PEREIRA DE CAMPOS, S/Nº, JD. CAE-
TANO) – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de 
vigência: 285 dias – Valor Total R$251.391,59
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 434/2020
ATA Nº 0063/21
CONTRATADA: SEATLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de eletrodomésticos - Valores 
Unitários – Item 03 - R$540,00; Item 07 – R$2.180,00; Item 
09 – R$2.450,00; Item 12 – R$650,00; Item 13 – R$130,00- 
SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 511/2020
ATA Nº 0064/21
CONTRATADA: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E 
PARAFUSOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valo-
res Unitários – Item 09 - R$1,80; Item 11 – R$17,50; Item 
14 – R$1,17; Item 17 – R$4,90; Item 18 – R$0,55; Item 
20 - R$2,50; Item 25 – R$6,00; Item 26 – R$13,00; Item 37 
– R$1,90; Item 45 – R$1,60; - Item 47 - R$46,00; Item 48 – 
R$57,00-SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 411/2020
ATA Nº 0065/21
CONTRATADA: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 

Unitários – Item 03 - R$10,89; Item 04 – R$10,89; Item 05 
– R$11,84; Item 06 – R$10,89; Item 07 – R$10,89; Item 08 - 
R$10,89; Item 09 – R$10,89 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 515/2020
ATA Nº 0066/21
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI-EPP
OBJETO: Fornecimento de freezer vertical - Valor Unitário – 
Item 01 - R$1.240,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 007/2021, PROCESSO 171/2021, objetivando 
aquisição de medicamentos para atender ações judiciais. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 02/02/2021, 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.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 013/2021, PROCESSO 199/2021, objetivando pres-
tação de serviços para manutenção corretiva e preventiva, 
com fornecimento de peças para a rede de gás medicinal. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 02/02/2021, 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.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 010/2021, PROCESSO 191/2021, objetivando 
prestação de serviços para manutenção corretiva e preventi-
va, e qualifi cação térmica em autoclaves. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 02/02/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 012/2021, PROCESSO 195/2021, objetivando 
prestação de serviços para manutenção corretiva e pre-
ventiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 04/02/2021, 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.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 014/2021, PROCESSO 1115/2021, objetivando 
registro de preços para aquisição de materiais de alvena-
ria para os cemitérios municipais. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 03/02/2021, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 547/2020 – Processo 
14.130/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e insta-
lação de aparelhos de rastreamento veicular com sistema 
de Gestão para os veículos da Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 

13/01/2021, sendo adjudicado o item á empresa declarada 
vencedora: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI 
(ITEM 1) Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanchetta de Azeedo 
– Secretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 530/2020 – Processo 
14.085/2020
Objeto: Registro de preços para recarga de gás GLP 45KG, 
em atendimento ás Unidades Escolares da Rede Munici-
pal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on line com início dia 01/01/2021, sendo 
adjudicado o item á empresa declarada vencedora: AMAD 
COM. E TRANSPORTE DE GÁS LTDA (ITEM 1) Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanchetta de Azeedo 
– Secretária Municipal de Educação

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 523/2020 – Processo 
14.017/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamen-
to para atender as ações judiciais. Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 
23/12/2021, sendo adjudicado os itens ás empresas decla-
radas vencedoras: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA itens 3 ne 4; CAPROMED FARMACEUTICA 
LTDA EPP item 17; CM HOSPITALAR S A itens 16 e 21; 
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA item 18; INTERLAB FARMACEUTICA LTDA itens 7, 
9,  PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI ME  itens 5, 13, 
14 e 15. O ITEM 20 foi DESERTO, os itens 10, E 11 foram 
cancelados e os itens 1, 2, 6, 8, 12, 19, 22 e 23 fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” –  Prego-
eira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim – Secretá-
ria Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 492/2020 – Processo 
13.863/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas descar-
táveis infantil e adulto para atender ações judiciais. Secreta-
ria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com 
início dia 03/12/2020, sendo adjudicados os itens ás empre-
sas declaradas vencedoras: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. 
(item 9), CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA (item 5), FORCE 
MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI (item 13), MEDI HOUSE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS 
E HOSPITALARES LTDA. (itens 2, 3 e 4), MEDIMPORT 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 
(itens 6 , 8 , 10 , 11 e 12) e PREVENÇÃO COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA. EPP (item 7). O item 1 foi fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim– Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 484/2020 – Processo 
13.824/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de fronha e lençol. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 17/12/2020, sendo adjudicados os itens á 
empresa declarada vencedora: CONDAFE COMERCIO DE 
ROUPAS LTDA. EPP (itens 1, 2, 3 e 4). 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 vislumbrar 
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nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim– Secretário 
Municipal de Saúde.

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 34.853 DE 14 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, o servidor de carreira FABIO DOMINGUES DO 
AMARAL, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE 
GABINETE DO SECRETÁRIO - CD.101.2, lotado na SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 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 34.873 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, LUCIANO MARCELO ALVES, para ocupar o Car-
go em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lota-
do na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las 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 34.883 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JOSE ANTONIO GOMES LAGOEIRO, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL 
- CA.102.3, 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 34.890 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, FERNANDO MARQUES ALVES, para ocupar 
o Cargo em Comissão – DIRETOR - CD.101.3, lotado na 
Diretoria do Arquivo Público Municipal da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE CULTURA, 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 34.893 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, MARIO APARECIDO CREALESE, para exercer 
a Função de Assistente Técnico - FG.102.1, no Gabinete da 
Secretaria Municipal de Cultura, 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, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações pos-
teriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspon-
dente, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.894 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JESUS APARECIDO RICARDO GANZELA, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - 
CD.101.1, lotado na Divisão de Feiras Livres da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, 
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 34.895 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, DONIZETTI RIBEIRO MENEZES, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Patrulha Agrícola da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, 
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 34.896 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ADRIANA ROMANO, para ocupar o Cargo em Co-
missão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotada na Divisão 
do Trabalho e Fomento ao Emprego da SECRETARIA MUNI-
CIPAL DO TRABALHO E EMPREGO, 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 34.897 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JAQUELINE BARROS DOS SANTOS PRATES, 
para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDE-
NADORIA - CD.101.2, lotada na Coordenadoria de Jorna-
lismo da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, 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 34.898 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, CARLA MACHADO CHERULLI RESENDE, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRE-
TARIA - CA.102.4, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, 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 34.899 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, AKIRA SAMED WAKAI, para ocupar o Cargo em 
Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 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 34.900 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, VICTOR AUGUSTO TAKAHASHI ARAKAWA, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - 
CA.102.3, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
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 34.901 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, IVETE APARECIDA RUSSO, para ocupar o Cargo 
em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 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 34.902 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, NIZE HELENA SAFADI ALVES GONCALVES, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE GABINETE DO 
SECRETÁRIO - CD.101.2, lotada na SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE OBRAS, 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 34.903 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, PAULO RODOLFO FIALHO COUTINHO, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENA-
DORIA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Obras Públi-
cas da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 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 34.904 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, VINICIUS RICARDO ALVES, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, 
lotado na Coordenadoria de Planejamento Físico Territorial 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 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 34.905 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, FERNANDO MAURO PASKAKULIS, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA 
- CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Planos e Projetos 
Estratégicos da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
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 34.908 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, FLAVIO ROSSI DE SANTIS, para ocupar o Cargo 
em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA - CA.102.4, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL E 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 34.909 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JOAO DA COSTA MACHADO, para ocupar o Car-
go em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lota-
do na SECRETARIA MUNICIPAL E 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, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.910 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, GEISI OLIVEIRA DOS SANTOS, para ocupar o 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL E 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 34.911 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JOSE LUIS PEREIRA, para ocupar o Cargo em 
Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, 
lotado na Coordenadoria de Ginásios, Praças e Ações 
Comunitárias da SECRETARIA MUNICIPAL E 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 34.912 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ROGERIO GUILHERME MARTINS, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Administração de Campos de Futebol 
da SECRETARIA MUNICIPAL E 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, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.913 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, FABIANO RODRIGO EDUARDO, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE  COORDENADORIA 
- CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Centros Esporti-
vos, Ginásios e Equipamentos Esportivos da SECRETARIA 
MUNICIPAL E ESPORTES E LAZER, 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 34.914 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos 
desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue:
MARCELO NOMINATO DO AMARAL, para exercer a Fun-
ção de Inspetor Fiscal de Posturas, na Inspetoria Fiscal de 
Posturas na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança, criada pelo artigo 35 da Lei Complementar n.º 
309/2010, fazendo jus a retribuição remuneratória correspon-
dente.  
LUANA CAROLINA VETORETTI CORNACHIONI, para 
exercer a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no 

Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária 
da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-
ça, 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.  
PEDRO SÉRGIO ROMEIRO, para exercer a Função de 
Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de 
Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança, 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, 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 RENATO FERREIRA COSTA, para exercer a Função 
de Assistente Técnico - FG.102.1, no Gabinete da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 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.
VERA ALICE DUARTE, para exercer a Função de Assesso-
ria Administrativa, no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança, criada pelo artigo 72 da 
Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.
ALVARO FURLAN DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefi a de Setor, no Setor de Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes, criada pelo artigo 72 
da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.
EVA SOCORRO PARRO, para exercer a Função de Chefi a 
de Setor, no Setor de Preparação de Compras da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, criada pelo 
artigo 72 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações 
posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória corres-
pondente.

LUCIMEIRE BOTOSSI TRINDADE, para exercer a Função 
de Chefi a de Setor, no Setor de Protocolo da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, criada pelo 
artigo 72 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações 
posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória corres-
pondente.
WENDELL CARDOSO ALVES DA COSTA, para exercer a 
Função de Chefi a de Setor, no Setor de Controle de Multas 
de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, criada pelo artigo 72 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente.
PORTARIA N.º 34.915 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, CARLOS RODRIGO DE CASTRO LOIACONO 
RAMOS, para exercer a Função de Chefi a de Setor, no Setor 
de Estudos Sócio-Econômicos da Secretaria Municipal de 
Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
criada pelo artigo 63 da Lei Complementar n.º 230/2007 e al-
terações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro 
de 2021.
PORTARIA N.º 34.916 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, LUIS HENRIQUE DI JACINTHO SANTOS, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRE-
TARIA - CA.102.4, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA, 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 34.917 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, IGOR SANTOS VOUGADO, para ocupar o Cargo 
em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-
TES E SEGURANÇA, 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 34.918 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira SILVIA REGINA BREZE-
GUELO KAUAM, para ocupar o Cargo em Comissão – CHE-
FE DE GABINETE DO SECRETÁRIO - CD.101.2, lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA, 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 34.919 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, o servidor de carreira FERNANDO BAPTISTA 
COELHO, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE 
COORDENADORIA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria de 
Transportes da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E SEGURANÇA, 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 34.920 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, DIEGO LEITE CINTRA, para ocupar o Cargo em 
Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na 
Divisão de Controle dos Serviços de Sinalização Vertical da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-
TES E SEGURANÇA, 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 34.921 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA, 
para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO 
- CD.101.1, lotado na Divisão de Sinalização Semafórica da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-
TES E SEGURANÇA, 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, 
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437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 05 de 
janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.922 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JORGE LUIS VERMELHO MORO, para ocupar 
o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA - 
CA.102.4, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU-
RA, 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 34.923 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, CARLOS EDUARDO BACHI, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, 
lotado na Coordenadoria de Administração de Teatros e Mu-
seus da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 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 34.924 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JOCELINO SOARES, para ocupar o Cargo em 
Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 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 34.925 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, JOSE CARLOS SE, para ocupar o Cargo em Co-
missão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na Divisão 
de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres - Direto-
ria da Defesa Civil 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, retroagindo os 
efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.926 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, MARCIO GARCIA ALBUQUERQUE, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Prevenção de Incêndio e Primeiros So-
corros - Diretoria da Defesa Civil do GABINETE DO PREFEI-
TO, 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 34.927 DE 18 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, SUELI APARECIDA VELOSO, para ocupar o 
Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotada na Divisão Operacional e de Atividades de Defesa 
Civil - Diretoria da Defesa Civil do GABINETE DO PREFEI-
TO, 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 34.928 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, MARIA INEZ FIRMINO CARLOS DEBEUS, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRE-
TARIA - CA.102.4, 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, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021.
PORTARIA N.º 34.929 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, WASHINGTON CARVALHO DOS SANTOS, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - 
CD.101.1, lotado na Divisão de Administração da Represa 
Municipal da SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN-
TE E URBANISMO, 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 34.930 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ORESTES EDUARDO TONELLI, para ocupar o 
Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Produção de Artefatos de Cimento 
e Material Reciclado 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 34.931 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, LUIZ HENRIQUE PEROZIM LOPES, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - 
CD.101.2, lotado na Coordenadoria de Obras Privadas da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 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 34.932 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, MARIA INES TELLES NOGUEIRA DOBBERT, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - 
CA.102.3, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
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.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.796
DE 19 DE JANEIRO DE 2021.

Autoriza a receber adiantamentos para cobertura de despe-
sas emergenciais e de pronto pagamento da Secretaria do 
Trabalho e Emprego.
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 Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE, 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 – MARCIA REGINA RODRIGUES CALDAS FERNANDES;
II – EDEMILSON APARECIDO FAVARON;
III – MARCELO EDUARDO ARRUDA ARANTES – suplente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 de janeiro de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
47/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017 – PROCESSO SeMAE 
Nº 114/2017
Contratada: BOMBAS RIO PRETO LTDA ME
Objeto: Readequação quantitativa sem alteração de valor 
e prorrogação do contrato com aplicação de reajuste para 
Prestação de serviços de telecomunicações através de linha 
analógicas, em conformidade com as especifi cações cons-
tantes no documento nos termos das concessões outorga-
das pela Agência Nacional de Telecomunicações.
Prazo: 12 meses Valor total: R$ 712.557,51 Data de assina-
tura: 07.01.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
01/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 105/2019 – PROCESSO SeMAE 
Nº 134/2019
Contratada: SMS RIO PRETO INTERNET LTDA ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual sem 
acréscimo de valor referente à contratação de empresa para 
prestação de serviço de transmissão de mensagens curtas 
de texto (Short Message Service – SMS), até 160 caracteres, 
para aparelhos celulares, com estimativa mensal de 300.000 
(trezentos mil) envios e recebimentos, com integração ao 
Sistema SeMAE, remetente Short CODE, possibilidade de 
envio de Mensagem Classe 0, nas modalidades Mobile Origi-
nated (MO) e Mobile Terminate (MT) e Índice de Disponibili-
dade mensal no mínimo 98%.
Prazo: 12 meses  Valor total: R$ 152.100,00  
Data da assinatura: 18.01.2021
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
3347/2020
Contratada: SIGNARTEC COMERCIAL TÉCNICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços 
de substituição de lonas plásticas do separador trifásico das 
células dos reatores UASB da ETE Rio Preto.
Valor: R$ 386.100,00 Prazo: 12 meses Data da assinatura: 
18.01.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA REEQUILÍBRIO ECO-
NÔMICO-FINANCEIRO
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 153/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 34/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 50/2020
Contratada: JOSÉ HENRIQUE FARIA EPP.
Objeto: Autorização para reequilíbrio econômico-fi nanceiro.
Data da autorização: 06.01.2021 Acréscimo: R$ 1.922,37 
Total: R$12.313,57.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 19.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEMAS
Processo Administrativo nº 02/2020 - Chamamento Público 
01/2020.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna publico o extrato do Termo de Colaboração que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a 
Associação Espírita a Caminho de Luz – AELUZ para exe-
cução do  Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas 
com defi ciência em Residência Inclusiva. 
Objeto: Promover acolhimento afetivo e respeitoso propor-
cionando ambiente familiar através de um cuidado harmôni-
co e ininterrupto onde os usuários que chegam com vínculos 
familiares e sociais fragilizados tenham a chance de recu-
perar seu auto apreço e reconstruir sua vida com dignidade 
e autoestima, com o intuito sempre presente de retorno a 
família consanguínea ou de origem, no âmbito da Rede de 
Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência 
Social do Município.
Valor do repasse: Até R$ 791.443,35 (Setecentos e noven-
ta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e 
cinco centavos), com recurso Municipal, conforme previsto 
nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, 
constante no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 18 de janeiro de 2021 a 17 de janeiro de 2023.
Data da assinatura: 18 de janeiro de 2021.
Helena Cristina Rozales Da Silva Marangoni - CRESS nº 
31.943 - Secretária M. de Assistência Social
Rodrigues Ferreira - Presidente da Associação Espírita a 
Caminho de Luz – AELUZ.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Antonio Borges -

Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Indenização por Danos 
(div 387), vencimento 04/04/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 11/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Casa do Cupim Rio Preto Churrascaria Ltda EPP -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitá-
ria (div 033) vencimento em 18/02/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(prédio demolido)”, na data 15/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Celso Selime -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 20/12/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 11/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Jairton Francisco de Souza -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 20/12/2017.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 11/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- José Rodrigues Alves -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa da Vigilância 
Sanitária (div 72) vencimento em 21/02/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Francismar)”, na data 11/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Luiz Francisco Peres -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 10/02/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
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gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 11/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Manoel Dourado de Carvalho -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 03/05/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 11/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria Aparecida Dias da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 10/12/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 11/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- ODB Rio Preto Instalações de Projetos e Segurança Eireli -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa do Comércio (div 
031), vencimento em 23/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 15/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Railton Santana -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 22/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “desconheci-
do (segundo Silvia)”, na data 15/01/2021.
São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 02/2021 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

LAVINIA ABDALA NOBREGA DE 
QUEIROZ 

IM: 3716180 
143789 

Falta de Alvará Ordinário ATUALIZADO 
estando em desacordo com a Lei nº 
3.359/1983 art. 116 § 1º; Decreto nº 
4.049/1985 art. 13; 4.148/1987 art. 7º; 
Decreto Municipal nº 16.888/2013. O 
Alvará apresentado não é válido 
(necessário atualização cadastral). 
 

 
 
 
     30 dias 
 
 
 
 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.   
  

São José do Rio Preto, 19 de Janeiro de 2021. 
Paulo Ihei B. Horita 

Inspetor Fiscal de Posturas 
SEMFAZ/IFP 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 03/2021 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

TONY EVANDRO GRACIANO 
IDM: 620874 144215 

Falta do AVCB – Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros / atualizado: Lei 
5.135/1992, §6º do art. 34; LC 17/1992, 
art. 50, inciso VI; Lei 5.447/93, art. 28. 
 

 
 
 
     30 dias 
 
 
 
 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.      

São José do Rio Preto, 19 de Janeiro de 2021. 
Paulo Ihei B. Horita 

Inspetor Fiscal de Posturas 
SEMFAZ/IFP 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000271268 01199/20 AUSTACLÍNICAS ASSISTÊNCIA 
MÉDICA E HOSPITALAR LTDA  CANCELAMENTO DE LTA

202000069127 00589/20 NEUSA FERNANDES DE ALMEIDA 
DURAM ME CANCELAMENTO DE LTA

2019000336746 00698/98 OXIMED TECNOLOGIA EM 
ESTERILIZAÇÃO EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000291159 02651/20 M P M SERVIÇOS MÉDICOS S/S 
LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 1964

2020000224597 01976/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 1965

2020000224546 01975/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 1975

2020000161137 01253/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 1966

2020000224639 01977/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 1962

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000308695 02016/19 MARIOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO 
EIRELI ME

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2019000408472 02460/19 MWA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

       São José do Rio Preto, 20 de janeiro de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

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

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PROCESSO SELETIVO N° O4/2020- CCEVIDA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

Clas. CANDIDATOS RG Nº 
Insc 

Títulos Plano 
de 
Ação 

Nota 
Final  

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

 
 
Cedral, 19 de janeiro de 2021. 
 

Ana Rita Coelho de Oliveira 
Presidente do CMDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem de indeferidos por Não entregue do Plano de Ação 
 

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

Clas. CANDIDATOS RG Nº 
Insc 

Motivo do Indeferimento  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Cedral, 19 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Ana Rita Coelho de Oliveira 
Presidente do CMDCA 

 

047 ROSANA FERREIRA DE ANDRADE 20.353.729-4 028 2,0 40,00 42,00 
048 ANA PAULA DE CAMPOS SANTANA 23.686.788-X 068 2,0 40,00 42,00 
049 ANDREIA CRISTINA PAVANI LIMA 22.585.090-4 032 2,0 40,00 42,00 
050 CLAUDIA DE LOURDES  S. DE SOUZA 28.345.249-3 029 2,0 40,00 42,00 
051 FRANCIELLE ROBERTA  DE  S. LOPES 45.401.043 067 2,0 40,00 42,00 
052 THAISA FERNANDA  DA S. MARQUES 44.797.963-2 031 2,0 40,00 42,00 
053 VALERIA  CRISTINA MARIANO 20.966.434-4 046 0,0 40,00 40,00 
054 SARA RODRIGUES LIRA 33.438.313-4 021 0,0 40,00 40,00 
055 SONIA MARIA CARREIRA 23.176.462-5 057 2,0 35,00 37,00 
056 LETICIA LEAL ALMEIDA 33.749.743-6 013 2,0 35,00 37,00 
057 JUCINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA 58.824.054-5 050 2,0 35,00 37,00 
058 SHEILA MARIA DO PRADO 11.076.694-5 077 0,0 35,00 35,00 
059 ELAINE MARIA VENDRAMIN DEZORDI 34.666.299-0 048 0,0 35,00 35,00 
060 JENNIFER ALVES DA SILVA BERTELLI 47.513.526-X 033 0,0 35,00 35,00 
061 SAMIRA BORGES 35.077.615-5 058 0,0 30,00 30,00 
062 GISLAINE CRISTINA DE PAULA 41.744.837-0 061 0,0 30,00 30,00 

 
 
Cedral, 19 de janeiro de 2021. 
 

Ana Rita Coelho de Oliveira 
Presidente do CMDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem de indeferidos por Não entregue do Plano de Ação 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6627, de 13 de janeiro de 2021 – ENQUADRA, o servidor FERNANDO JOSÉ GIROLDO, ocupante do cargo 
efetivo de Diretor de TV/Controle Mestre, na Referência CM-1D, Padrão Técnico Administrativo 30h, a que faz jus devido 
a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos no mês de janeiro de 2021. 
 

NOMEIA os servidores ocupantes de cargo em comissão, conforme as PORTARIAS abaixo: 

Nº 6628 – KLEBER FERNANDO TRINDADE MELLO – Assessor de Gabinete de Vereador, lotado no Gabinete do Ver. 
Rossini Ferreira Diniz, a partir de 04 de janeiro de 2021;  

Nº 6629 – FERNANDO LORENCINI DE SOUZA – Assessor Político, lotado no Gabinete do Ver. Rossini Ferreira Diniz, a 
partir de 04 de janeiro de 2021;  

Nº 6630 – RODRIGO SANTOS DE ARRUDA – Assessor Político, lotado no Gabinete do Ver. Rossini Ferreira Diniz, a partir 
de 04 de janeiro de 2021;  

Nº 6631 – EGIDIO ROBERTO ANTUNES – Assessor Político, lotado no Gabinete do Ver. Bruno Henrique Marinho, a partir 
de 04 de janeiro de 2021;  

Nº 6632 – RODRIGO COLETI BARBOSA – Assessor Político, lotado no Gabinete da Ver. Claudia Raquel de Giuli Alves, a 
partir de 14 de janeiro de 2021; 

Nº 6633 – DULCE THEREZA ORSI AMENDOLA – Assessor de Gabinete de Vereador, lotada no Gabinete do Ver. Cel. Jean 
Charles O. D. Serbeto, a partir de 15 de janeiro de 2021;  

Nº 6634 – ARNALDO DE FREITAS VIEIRA – Assessor Político, lotado no Gabinete da Ver. Pedro Roberto Gomes, a partir 
de 18 de janeiro de 2021; e 

Nº 6635 – JORGE GIMENEZ BERRUEZO – Diretor-Geral, lotado na Diretoria Geral, a partir de 19 de janeiro de 2021. 

 

VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 01/2021, com base no art. 24, II da Lei Federal 
8.666/93, para Contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos de Clínica Geral, para atendimento nas 
unidades de saúde, para a empresa HAMMOUD SERVIÇOS 
MÉDICOS S/S LTDA, CNPJ: 17.821.820/0001-47, estabele-
cida na Rua São Bento, 445, Vila Nossa Senhora Aparecida, 
São José do Rio Preto – SP, CEP: 15.025-210, no VALOR 
GLOBAL R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 04 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 02/2021, com base no art. 24, II da Lei Federal 
8.666/93, para Contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos de Clínica Geral, para atendimento nas 
unidades de saúde, para a empresa PATRIARCHA & BOTOS 
SERVIÇOS MÉDICOS S/S, CNPJ: 32.389.935/0001-06, 
estabelecida na Rua Bernardino de Campos, 4660, Apto 62, 
Centro, São José do Rio Preto – SP, CEP: 15.015-300, no 
VALOR GLOBAL R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
Monte Aprazível, 04 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 03/2021, com base no art. 24, II da Lei Federal 
8.666/93, para Contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos de Clínica Geral, para atendimento nas 
unidades de saúde, para a empresa NAGLIATI E BELATTI 
SERVIÇOS MEDICOS S/S, CNPJ: 22.161.033/0001-56, es-
tabelecida na Rua Elisa Cussiol Scalon, 780, Centro, Floreal 
– SP, CEP: 15.320-000, no VALOR GLOBAL R$ 4.350,00 
(quatro mil, trezentos e cinquenta reais).
Monte Aprazível, 04 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 01/2021
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 
combustíveis (Etanol, Gasolina, Diesel S-500 e Diesel S-10) 
para diversos setores deste Município.
Data da realização da Sessão Pública: 03/02/2021
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br (http://170.0.24.38:8079/comprase-
dital/)
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 19 de janeiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial


