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Bancários anunciam greve 
relâmpago para amanhã

BANCO DO BRASIL

O Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimentos 
Bancários de São José do 
Rio Preto e região entrará em 
greve a partir da 0h desta 
sexta-feira (29). Segundo 
informações do presidente 
do Sindicato, Aparecido Ro-
veroni, são vários os motivos 
que o levaram a tal decisão. 
“Os bancos anunciaram o fe-
chamento de 300 agências, 
além de estarem incentivando 
a demissão e aposentadoria 
voluntária”, disse.      Pág.A2

Estado começa 
a distribuir 

merenda escolar 
na 2ª feira

Uma semana antes de come-
çar o ano letivo, o Governo Esta-
dual anunciou que vai começar a 
distribuir, a partir de segunda-fei-
ra (1), as merendas nas escolas. 
Neste primeiro momento, em que 
ainda não haverá aula, essas re-
feições serão destinadas somen-
te aos alunos mais vulneráveis. 
São 770 mil alunos do Estado 
que poderão se alimentar todos 
os dias, o que equivale a 60% 
do número total.            Pág.A2

VACINAÇÃO Posto montado pela Saúde no compelxo Swfit está ajudando na vacinação dos profis-
sionais de saúde contra a Covid-19. Em dois dias, cerca de 2,5 mil devem ser imunizados.  Pág.A5

Liminar suspende 
lei que estendia 

validade de 
concursos

Liminar do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, assinada pelo 
desembargador Soares Levada, 
suspendeu a eficácia da lei 
municipal 13.695 aprovada 
no dia 23 de dezembro do ano 
passado que determinava a 
suspensão de todos os prazos 
de vencimento de concursos 
públicos realizados em Rio Pre-
to durante a pandemia. Pág.A3

Cabo da PM é expulso após 
denúncia de estupro da filha

Um cabo da Polícia Militar de 
42 anos acusado de estuprar 
a filha em 2018 foi expulso 
da corporação. A decisão foi 
publicada no Diário Oficial da 
União nesta quarta-feira (27) 

pelo Comando Geral da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. A 
menina na época tinha dois anos 
de idade e o boletim de ocorrên-
cia foi registrado na época pela 
mãe da criança.          Pág.A4

Populares seguram ladrão de 
carro até chegada da polícia

Um homem de 36 anos foi 
preso na tarde de terça-feira 
(26) quando tentou furtar um 
carro que estava estacionado 
próximo ao Mercado Munici-
pal em Rio Preto. Segundo 

informações do boletim de 
ocorrência, o caso aconteceu 
por volta das 13h. Populares 
que viram o crime seguraram 
o ladrão até a chegada dos 
policiais militares. Pág.A4

Republicanos 
estruturam 
diretórios 

visando eleição
Segundo o presidente Diego 

Polachini, a missão é organizar o 
partido em todo o estado visando 
à eleição do próximo ano, quan-
do o partido estuda dobradinha 
na região entre Marcos Pereira e 
a Coronel Helena para deputa-
dos estadual e federal. Pág.A3

Pág. A3

Presidente da 
Comissão de 

Justiça diz que só 
vai barrar aberração

A Prefeitura de Cardoso publi-
cou um decreto no início desta 
semana estabelecendo uma 
multa de 10 Ufesp (R$ 290,90) 
para o cidadão que não estiver 
utilizando máscara na rua. O 
decreto ainda prevê uma multa 
de R$ 1.454,50 no caso de cir-
culação de pessoas já positivadas 
com Covid-19. As medidas já 
entraram em vigor.      Pág.A5

Prefeitura de 
Cardoso vai multar 

pessoa sem 
máscara na rua

Pág. A2

Bancários do 
Banco do Brasil 
prometem parar 
agências de Rio 

Preto amanhã em 
mais um protesto 

contra o desmonte 
da instituição.

Vinicius LIMA
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Bancários do BB anunciam paralisação 
relâmpago na sexta-feira em Rio Preto
O Sindicato dos Empre-

gados em Estabelecimentos 
Bancários de São José do 
Rio Preto e região entrará 
em greve a partir da 0h desta 
sexta-feira (29), de acordo 
com o decreto publicado hoje 
no Diário Oficial.

Segundo informações 
do presidente do Sindicato, 
Aparecido Roveroni, são vá-
rios os motivos que o levaram 
a tal decisão. “Os bancos 
anunciaram o fechamento de 
300 agências, além de esta-
rem incentivando a demissão 
e aposentadoria voluntária”, 
explica o Presidente.

A demissão e aposenta-
doria voluntárias são instru-

mentos legais para a redução 
do quadro de funcionários 
de uma forma menos trau-
mática, ou seja, um acordo 
mútuo é feito para estabele-
cer o fim de um contrato de 
trabalho através da demissão 
espontânea do funcionário, 
que negocia sua saída. Po-
dem ainda ocorrer na forma 
de aposentadoria voluntária 
para os funcionários que já 
atingiram a idade e tempo 
de trabalho mínimo para se 
aposentar.

Roveroni ressalta que ne-
nhum diálogo foi aberto por 
parte dos Bancos com o 
Sindicato. “Os bancos não 
discutem nada, apenas soltou 
na rede o que vai acontecer 
e nem tentou um diálogo 
conosco. Em Rio Preto estão 
sobrando 48 funcionários 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

CONTRA PDV

Bancários durante protesto na semana passada; amanhã eles param agências
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que podem ser transferidos 
para longe e até para outro 
Estado, acarretando assim, 
vários problemas familiares”, 
finaliza.

São 32 agências do BB, 
sendo 14 em Rio Preto e 
outras 18 na região, além de 
três Postos de Serviços.

No último dia 11 a direção 
do banco anunciou que pre-
tende demitir 5 mil funcioná-
rios até o início de fevereiro e 
desativar 361 unidades, entre 
as quais 112 são agências e 
242 postos de atendimento.

Inicialmente a greve está 
prevista para durar o dia 
todo na sexta-feira, porém, o 
Sindicato informou que nesta 
quinta-feira (27) irá se reunir 
com os Bancos para ver se a 
adesão será parcial ou total.

DIA DE COMBATE

Em quatro anos, MPT investiga 291 denúncias de trabalho escravo
Essa quinta-feira, dia 28, 

é o Dia Nacional de Comba-
te ao Trabalho Escravo, data 
instituída para homenagear os 
auditores fiscais mortos em 
2004, em Unaí (MG), durante 
uma fiscalização para averiguar 
denúncias de trabalho escravo, 
no episódio conhecido como 
“chacina de Unaí”. Nos últimos 

cinco anos (2016-2020), o Mi-
nistério Público do Trabalho da 
15ª Região, que abrange 599 
municípios do interior paulista e 
do litoral norte, com sede em 9 
municípios do estado entre eles 
São José do Rio Preto, recebeu 
um total de 291 denúncias re-
lacionadas aos temas trabalho 
escravo e aliciamento e tráfico 
de trabalhadores. 

Neste período, tais violações 
motivaram a abertura de 134 
inquéritos civis para apurar os 
fatos denunciados. Para marcar 
o Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo, o MPT realiza 
uma live sobre trabalho escravo 
e tráfico de pessoas, às 18h da 
referida data, pelo canal TVMPT, 
no YouTube.

Os números foram extraídos 

do sistema MPT Digital e mos-
tram também que, desde 2016 
até o final de 2020, a instituição 
emitiu 5.614 despachos refe-
rentes ao trabalho escravo e ao 
aliciamento e tráfico de traba-
lhadores, além de ter expedido 
4.371 documentos, entre noti-
ficações, ofícios e requisições a 
respeito destas irregularidades. 
Ainda foram firmados 57 termos 

Da REDAÇÃO de ajustamento de conduta 
(TACs) e ajuizadas 23 ações 
acerca do assunto, pelo órgão.

“Mesmo com as dificuldades 
geradas pela atual pandemia, é 
importante destacar que o MPT 
continua firme no combate ao 
trabalho escravo, não apenas 
por meio da participação de 
operações em conjunto com 
órgãos parceiros, como De-

trae, MPF, DPU e autoridades 
policiais, mas também com a 
responsabilização trabalhista de 
empregadores e a defesa dos 
direitos das vítimas”, contam a 
coordenadora e o vice-coorde-
nador de Combate ao Trabalho 
Escravo e Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (Conaete) do 
MPT, a procuradora Lys Sobral 
e o procurador Italvar Medina.

ALIMENTAÇÃO BARULHO

A Prefeitura de Rio Preto 
divulgou nas redes sociais um 
alerta sobre uma fake news 
que tem circulado nos grupos 
de Whatsapp. A notícia falsa 
diz que a Guarda Civil Municipal 
(GCM) iria colocar em prática a 
operação “Silêncio Merecido” 
para garantir a tranquilidade 
durante a pandemia.

“É falsa a informação que 
circula nas redes sociais de 
que existirá operação específi-
ca para fiscalizar cumprimento 
da lei do silêncio pela GCM. A 
fiscalização é feita de forma 
permanente pelos órgãos es-
taduais de segurança”, diz a 
nota publica no Facebook da 
Prefeitura.

Prefeitura alerta 
sobre fake de 

operação
Vinicius LIMA 

Escolas estaduais começam 
distribuir merenda na segunda

Uma semana antes de co-
meçar o ano letivo, o Governo 
Estadual anunciou que vai 
começar a distribuir, a partir de 
segunda-feira (01), as meren-
das nas escolas.

As instituições de ensinos 
estaduais estarão abertas a 
partir desta data, para forma-
ção e planejamento das equi-
pes gestoras, por isso, também 
poderão acolher os alunos que 
mais precisam.

Neste primeiro momento, 
em que ainda não haverá aula, 
essas refeições serão desti-
nadas somente aos alunos 
mais vulneráveis. São 770 mil 
alunos do Estado que poderão 
se alimentar todos os dias, o 

que equivale a 60% do número 
total.

Os alunos que não se en-
quadram como vulneráveis re-
ceberão alimentação nos dias 
em que frequentarem a escola, 
de acordo com o modelo híbri-
do adotado pelo Governo. As 
aulas presenciais devem obe-
decer ao Plano SP e, no caso 
das cidades em que estiverem 
nas fases vermelha ou laranja, 
os pais ou responsáveis pode-
rão optar pela presença ou não 
dos alunos em sala de aula.

Durante a permanência 
nas fases vermelha ou laran-
ja, o limite máximo permitido 
de alunos presenciais é de 
35% por dia. Na fase amarela 
está autorizado até 70% dos 
estudantes e na fase verde, 

até 100%.
O investimento para ga-

rantir a merenda a todos os 
alunos da rede é de R$ 1,167 
bilhão, sendo R$ 900 milhões 
do Governo de São Paulo e o 
restante por meio do Programa 
Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE).

As famílias dos alunos e 
os estudantes maiores de 18 
anos que tenham interesse 
em receber a merenda a partir 
do dia 1º de fevereiro, antes 
do início do ano letivo oficial, 
precisam manifestar interesse 
no portal da Secretaria Esco-
lar Digital – SED (https://sed.
educacao.sp.gov.br). Caso 
tenham dificuldade de acesso, 
podem procurar a escola para 
auxiliá-los.

Andressa ZAFALON

Escolas estaduais começam a distribuir merenda para 
alunos na próxima segunda-feira
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NOVOS BOXES
Lojistas do Shopping Azul indicam 

salão da Catedral como opção

Os comerciantes do Sho-
pping Azul se reuniram na 
tarde desta quinta-feira (27) 
e decidiram, por unanimida-
de, que um o local ideal para 
a instalação dos boxes é o 
salão da Igreja Catedral, que 
fica em frente à Praça Dom 
José Marcondes. A reunião 
durou mais de duas horas e 
estavam presentes cerca de 
130 permissionários, dos 167 
cadastrados.

“Dialogamos bastante e 
decidimos pelo salão da Igre-
ja Catedral. O poder público 
alegou que a praça Dom José 
Marcondes não tinha estrutu-

ra, então aliamos o local, que 
é de grande fluxo, com a estru-
tura do salão da igreja”, explica 
João Willian, Presidente da AVA 
(Associação dos Vendedores 
Autônomos e Ambulantes)

O local é conhecido por 
já ter abrigado várias feiras e 
brechós comunitários, por isso, 
segundo João Willian, a possi-
bilidade da Igreja não aceitar é 
considerada remota. “O clamor 
público está do nosso lado, 
estamos falando de uma igreja 
e de um povo necessitado que 
somos nós”, diz o presidente 
da associação.

O DHoje apurou que o 
Secretário de Desenvolvimen-

to Econômico, Jorge Luís de 
Souza, esteve presente na 
reunião, mas não ficou até 
o final, justamente para dar 
liberdade aos permissionários 
quanto à decisão de escolha 
do local.

Em nota, ontem à noite, 
a  Prefeitura afirmou que 
mantém a proposta inicial 
de realocar os comerciantes 
na Praça Jornalista Leonardo 
Gomes, em frente ao Novo 
Terminal Urbano, já que os 
líderes descartaram os demais 
locais apresentados em reu-
nião ontem, dia 26. O salão  
da Catedral teria restrições de 
ordem técnica.

Andressa ZAFALON

João Willian, Presidente da AVA (Associação dos Vendedores Autônomos e Ambulantes)
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CEDRAL

Comissão cobiçada
Paulo Pauléra (PP, foto) conquistou a presidência da Comissão 

de Justiça, a mais cobiçada entre as 23 existentes na Câmara. 
Tudo que vai ao plenário para ser analisado pelos vereadores, 
antes tem de passar por essa Comissão. Ao ser indagado se vai 
filtrar com o objetivo de barrar projetos ilegais, o presidente disse 
que a Constituição Federal de 1988 tirou muitas prerrogativas 
dos vereadores. “Ficou complicado para aprovar projetos”, diz. 
Pauléra, inclusive, lembrou da lei de sua autoria que concede 
desconto de 50% de IPTU aos proprietários de imóveis nas ruas 
onde são promovidas as feiras livres. Disse que a lei foi vetada 
pelo Executivo, porém, o Tribunal de Justiça e posteriormente 
o Supremo Tribunal Federal confirmaram a legalidade por sete 
a zero. “O ideal é deixar passar para ver o que acontece lá na 
frente, agora, aberração não tem como passar”, justificou.  Bruno 
Marinho (Patriota) e Jean Charles (MDB) foram eleitos como 
membros e Jorge Menezes (PSD), suplente.

Natural
Ao fazer uma análise da 

primeira sessão promovida 
terça-feira à noite sob o 
seu comando, o presidente 
da Câmara, Pedro Rober-
to Gomes (Patriota), disse 
que tudo correu dentro do 
previsto. “Foi dentro do que 
eu esperava, algumas difi-
culdades, o que foi natural 
por ter tido uma disputa 
pelas comissões”, disse. As 
comissões mais importantes 
geram disputas acirradas 
entre os pares, como é o 
caso da de Justiça, de Fi-
nanças, de Obras, de Saúde 
e a de Educação. Expe-
riente, o presidente tem o 
regimento na ponta língua!

Quebrar as asas
O deputado Roberto Pessoa (PSDB-CE) apresentou projeto 

que proíbe a divulgação de pesquisa de opinião pública relativa 
às eleições ou a candidatos, para conhecimento público, após 
a data final para a realização das convenções partidárias. A di-
vulgação de pesquisa após essa data passa a constituir crime, 
punível com reclusão de três a cinco anos, além da multa de 
500 mil a 1 milhão de Ufirs. A proposta altera a Lei Geral das 
Eleições e permite a realização de pesquisa realizada no dia das 
eleições, conhecida como de boca de urna. Pessoa explica que 
a proposta é uma tentativa de “assegurar a legitimidade das 
votações e a escolha de cada eleitor, sem a influência do abuso 
do poder econômico, político e de comunicação, como vem ocor-
rendo”. As pesquisas de intenção de voto sempre despertaram 
interesse no eleitorado brasileiro. O eleitor cearense, portanto, 
deveria “quebrar” as asas desse tucano.

Brigadeiros
Os gastos com alimentos 

no valor de R$ 1,8 bilhão 
no portal da transparência 
do governo federal chama-
ram a atenção do grupo de 
deputados que faz oposição 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Só com leite 
condensado foram gastos 
R$ 15 milhões, o que dá 
para fazer muitos brigadeiros 
sorrirem. Para tanto, o PDT 
entrou com ação pedindo 
para o STF investigar os 
gastos. O presidenciável 
Ciro Gomes não perdeu o 
trote: “Leite condensado aos 
milhões enquanto falta oxi-
gênio? Que os responsáveis 
sejam punidos!”.

Interrompe
Foram eleitos ainda na 

sessão da última terça-
-feira os presidentes e os 
membros das comissões de 
Finanças, de Obras, de Es-
portes e de Desenvolvimento 
Econômico. Como são 23, 
portanto, ainda faltam 18 
para serem preenchidas. 
Para não extrapolar o prazo 
estabelecido pelo Plano São 
Paulo de Enfrentamento ao 
novo Coronavírus, 20 horas, 
o presidente Pedro Roberto 
Gomes interrompeu os tra-
balhos. A eleição para esco-
lher os novos representantes 
das demais comissões acon-
tecem na sessão da próxima 
terça-feira. A conferir!

Contraponto
Pelo comportamento dos 

vereadores eleitos e reelei-
tos o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) pode ficar tranquilo 
que a oposição ao seu go-
verno será suave. O único 
que vai fazer o contraponto 
é João Paulo Rillo (PSOL). 
Aliás, o psolista só conseguiu 
suplências nas escolhas dos 
integrantes das comissões 
na terça-feira. Pelo seu perfil, 
João Paulo se encaixaria no 
comando da presidência da 
Comissão de Meio Ambien-
te. Combatível, o vereador 
iria contribuir para o que o 
governo encha a cidade de 
árvores. É uma Comissão 
vital!

Fura-filas
A luta pela vacina con-

tra a covid-19 virou caso 
de polícia por causa dos 
chamados ‘fura-filas’. O 
diabo é que ninguém pres-
sionou o governo federal, lá 
atrás, para comprar vacinas 
com o objetivo de atender 
a demanda da população 
brasileira. Conclusão, agora 
não tem vacina para todo 
mundo e os espertalhões, 
incluindo os negacionistas, 
querem levar vantagem na 
hora de estender o braço 
para receber o imunizante. 
Não tem o que discutir! Os 
profissionais da saúde da 
linha de frente têm que ter 
prioridade. Braço curto, não!

Cadê as vacinas?
O governo estadual tem 

imposto medidas restriti-
vas que obrigam regiões a 
adotar as normas a fim de 
conter o avanço da covid-19. 
Em Rio Preto, o registro de 
infecção continua elevado, 
por exemplo, de terça para 
quarta-feira foram mais 387 
casos positivos e mais cinco 
mortes. As medidas já de-
veriam estar fazendo efeito, 
portanto, é um sinal que a 
população resiste ao não 
adotar o protocolo de segu-
rança. O governo está numa 
saía justa e para reverter o 
quadro adverso só a imuni-
zação da população. Mas, 
cadê as vacinas?

TJ suspende lei que 
estendia validade dos 

concursos na pandemia
Liminar do Tribunal de Justi-

ça de São Paulo, assinada pelo 
desembargador Soares Leva-
da, suspendeu a eficácia da 
lei municipal 13.695 aprovada 
no dia 23 de dezembro do ano 
passado que determinava a 
suspensão de todos os prazos 
de vencimento de concursos 
públicos realizados em Rio 
Preto durante a pandemia.

Na sua justificativa, o de-
sembargador  afirma que “em 
princípio, a iniciativa de leis 
que respeitem a servidores 
públicos, seu regime jurídico e 
provimento dos cargos respec-
tivos é do Chefe do Executivo. A 
iniciativa parlamentar, portan-
to, após veto total do Prefeito 
autor, em linha de princípio 
afronta a separação dos po-
deres, ao tratar de matéria que 
caracteriza ato típico de gestão 
administrativa.”

A prefeitura entrou com 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade no início de janeiro, 
com pedido de liminar, após 
a Câmara derrubar o veto do 
prefeito Edinho Araújo sobre 
a lei, de autoria do vereador 
Anderson Branco.

A liminar foi concedida no 
último dia 22 de janeiro e pu-
blicada ontem no diário oficial. 
Na justificativa, de duas pági-
nas, o desembargador acata 

a tese da prefeitura de vício de 
iniciativa.

A Câmara de Rio Preto in-
formou que processo ainda não 
foi julgado no mérito, e por isso 
não permite recurso. “Informo 
que consultei a Diretoria Jurí-
dica da Casa, que nos orientou 
que neste caso não cabe re-
curso, uma vez que não houve, 
por parte do TJ, julgamento do 
mérito ainda. O que houve foi 
somente uma decisão liminar”, 
disse o presidente, vereador 
Pedro Roberto.

A liminar suspende a lei e 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br
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Abaixo-assinado pede volta de 
projeto para criar Conselho

O projeto de lei 315/2020 
do Executivo visa a criação de 
um Conselho Municipal dos 
Direitos de Diversidade Sexual 
e de Gênero de Rio Preto e 
foi apresentado à Câmara em 
outubro do ano passado.

Nesta semana, de acordo 
com Alexandre Felipe, que 
é membro da Comissão de 
Políticas Culturais LGBT, foi 
criado um abaixo-assinado 
e está colhendo assinaturas 
como forma de apoio e pres-
são popular para que o projeto 
volte à Câmara o mais rápido 
possível e seja votado pelos 
vereadores.

Segundo Felipe, a criação 
do Conselho tem o objetivo de 
fiscalizar ações do município. 
“Vamos cobrar ações no setor 
da cultura, saúde, emprego, 
segurança, tudo voltado para 
a nossa população LGBT. Que-

remos ser mais amparados”, 
ressalta. 

Prazo vencido - No ano 
passado o projeto foi avaliado 
pela Comissão de Direitos Hu-
manos e teve parecer contra 
do Presidente da Comissão, 
Anderson Branco, e outro pa-
recer favorável do ex-vereador 
Zé da Academia. Assim, ficou 
faltando um parecer, já que 

Andressa ZAFALON 

Republicanos estruturam partido 
para lançar Coronel Helena deputada

O presidente do Republica-
nos Rio Preto, Diego Polachini, 
utilizou suas redes sociais para 
informar que esta retornando 
para o município após 10 anos 
trabalhando em São Paulo e 
Brasília, ocupando cargos de 
assessor na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (ALESP), 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social e no Ministé-
rio da Industria.

Segundo Diego, ele seguirá 
vinculado ao deputado federal, 
Marcos Pereira com a missão 
de organizar a estrutura do par-
tido em todo o estado visando à 
eleição do próximo ano, quando 
o partido estuda dobradinha na 
região entre Marcos Pereira e 
a coronel Helena dos Santos 
Reis, que deve tentar uma vaga 
na Alesp.

Helena estaria cacifada após 
obter quase 56 mil votos na 

disputa pela prefeitura no ano 
passado, quando foi derrotada 
pelo prefeito Edinho Araújo.

“Vou chefiar o Gabinete do 
deputado federal Marcos Pereira 
para ampliar e aperfeiçoar a 
relação de prefeitos e vereado-
res com ele, abrindo portas em 
Brasília, e coordenar, no mo-
mento oportuno, a campanha 
dele à reeleição”, destacou em 
resposta aos questionamentos.

Em seu post, o republicano 
destaca que ao lado da esposa 
terá novos desafios, mas sem 

ao Legislativo rio-pretense para 
ocupar o cargo de assessora 
administrativa. A indicação seria 
parte do acordo partidário que 
elegeu Pedro Roberto como 
presidente da Câmara no inicio 
do mês.

O partido elegeu os vere-
adores Robson Ricci e Karina 
Caroline, e indicou o diretor 
legislativo, Marquinhos Cardo-
so. O cargo de assessor admi-
nistrativo é o único ainda não 
nomeado pelo presidente do 
legislativo.

O DHoje questionou o ve-
reador Pedro Roberto sobre a 
nomeação de Suelen, mas o 
parlamentar ressaltou que a no-
meação só pode ser concluída 
após a apresentação de toda 
a documentação exigida . “Só 
posso confirmar após concluso 
o processo, já ocorreu situações 
que foram expostos nomes e 
depois não confirmou”, afirmou 
o presidente do legislativo.

Thiago PASSOS 

especificar o destino profissio-
nal da companheira, Suelen 
Tavares Polachini que deixou o 
gabinete do deputado estadual 
Sebastião Santos na Alesp após 
período de maternidade para se 
dedicar ao filho do casal. “Sue-
len e eu vamos encarar novas 
missões. Em breve eu conto a 
quem se interessar”, concluiu.

Suelen atuou como asses-
sora de imprensa da Câmara de 
Rio Preto entre 2011 e 2012, e 
de acordo com informações ob-
tidas pela reportagem retornará 

Divulgação

DIRETÓRIO MUNICIPAL

LIMINAR

Polachini, presidente dos Republicanos, a esposa e o filho

com isso os prazos de venci-
mento dos concursos volta a 
valer. Entre eles o da Educação, 
que tem cerca de 150 professo-
res esperando por convocação 
imediata.

Pedro Roberto lembra ainda 
que neste caso os professores 
não devem ser prejudicados 
com a possível extinção do con-
curso por prazo já que existe, 
inclusive, um decreto municipal 
que prevê a suspensão dos 
prazos.

“Além disso, em que pese 
a questão do direito dos con-

as Comissões são formadas 
por três membros. Seria do 
ex-vereador Marco Rillo, mas 
o legislativo entrou em recesso.

Por conta do término do 
mandato, o Projeto voltou ao 
Executivo para que seja deci-
dido se retornará à Câmara ou 
se será arquivado.

A reportagem entrou em 
contato com a prefeitura mas 
ainda não obteve resposta.

Câmara de Rio Preto informou que vai aguardar julgamento do mérito da ação para recorrer

cursados, que apoiamos in-
condicionalmente, o Decreto 
18.615/2020 traz de forma 
clara a suspensão dos prazos de 
validade dos concursos públicos 
já homologados, bem como os 
concursos em andamento não 
homologados suspensos pelo 
Decreto n.° 18.590, enquanto 
vigente o estado de calamidade 
pública municipal”.

Procurada, a assessoria da 
prefeitura de Rio Preto informou 
que está analisando o caso e 
deve se pronunciar sobre o as-
sunto nesta quinta-feira.

Divulgação

O crescimento dos casos 
de Covid-19 em todo o estado 
e o endurecimento das regras 
do Plano São Paulo, com o 
funcionamento apenas de ser-
viços essenciais após as 20h, 
levaram o prefeito de Cedral, 
Paulo Ricardo Beolchi de Lu-
cas, o Janjão, a acender sinal 
de alerta.

A administração municipal 
publica nesta quinta-feira (27) 
decreto que estipula que os 
estabelecimentos que des-
cumprirem a norma poderão 
inclusive ser interditados. Já 
nos casos de aglomeração o 
estabelecimento será lacrado 
automaticamente. O município 
totaliza 399 casos confirmados.

“O município de Cedral está 
seguindo o Plano São Paulo 
conforme determinação do 
Governo e todas as restrições. 
Neste momento é fundamental 
a colaboração de todos, consi-
derando a crescente propaga-
ção da doença”, afirmou o pre-
feito através de sua assessoria.

Decreto 
endurece regras 
com comércio

Thiago PASSOS 

Comissão cobiçada
Paulo Pauléra (PP, foto) conquistou a presidência da Comissão 

de Justiça, a mais cobiçada entre as 23 existentes na Câmara. 
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APARECEU PREJUÍZO

Saulo Correia o web 
designer que mora em Rio 
Preto mas estava desapa-
recido em São Paulo desde 
a sexta-feira (22) foi loca-
lizado, segundo informou 
sua irmã.

Lídia Correa Silva disse 
que o irmão tinha sido 
roubado e que foi pedir 
ajuda em uma loja de São 
Paulo que tem filial em Rio 
Preto, para que ligassem 
a uma pessoa que ele já 
fez trabalhos de designer e 
a pessoa ligou para Lídia. 
“Ele está bem, meus primos 
foram buscá-lo e ele já está 
na casa dos parentes”, 
contou.

Lídia agradeceu a todas 
as pessoas que ajudaram 
a compartilhar e divulgar 
sobre o sumiço do irmão, 
felizmente tudo acabou 
bem.

Web designer
 é localizado 
pela família

Janaína PEREIRA

O supervisor de uma loja 
de máquinas e equipamen-
tos no Residencial Palestra 
em Rio Preto registrou bo-
letim de ocorrência depois 
que um funcionário seu, 
um técnico em telefonia, na 
tarde dessa terça-feira (26) 
pegou o carro da empresa 
um Fiat  Uno e foi até uma 
área de prostituição no Jar-
dim Paraíso e teve o interior 
do veículo furtado.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o fun-
cionário está em treinamen-
to na empresa e saiu com 
o veículo. enquanto estava 
na farra, bebendo, o veículo 
teve o vidro arrombado e 
materiais de trabalho que 
estavam dentro foram fur-
tados, além de uma escada 
que estava no teto.

Ainda de acordo com o 
boletim, os responsáveis 
pela empresa não consegui-
ram fazer um levantamento 
da quantidade de equipa-
mentos que foram furtados 
no interior do veículo, se 
comprometendo a encami-
nhar ao distrito policial a re-
lação completa dos objetos 
furtados.

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes  como 
furto, os funcionários foram 
ouvidos e liberados.

Funcionário vai 
beber e carro 
da empresa 

é furtado
Janaína PEREIRA 

EXONERADO

Cabo da PM é expulso após 
ser acusado de estuprar filha

Um cabo da Polícia 
Militar de 42 anos acu-
sado de estuprar a filha 
em 2018 foi expulso da 
corporação. A decisão 
foi publicada no Diário 
Oficial da União nesta 
quarta-feira (27) pelo 
Comando Geral da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo.

A menina na época 
tinha dois anos de idade 
e o boletim de ocorrência 
foi registrado na época 
pela mãe da criança, 
quando uma professora 
da filha alertou a mãe 
que a menina reclamava 
de dores na região ge-
nital. Questionada pela 
mãe, a menina teria fa-
lado que o pai teria abu-
sado dela.

Na época o policial 
negou as acusações. 
Ele trabalhava na an-
tiga CAEP (Companhia 
de Ações Especiais de 
Polícia) como soldado, 
agora como cabo da PM 
atualmente estava traba-

lhando internamente no 
17° Batalhão da Polícia 
Militar de Rio Preto.  De-
nunciado pelo Ministério 
Público, foi inocentado 
em 2019.

Em nota a assessoria 
de comunicação da Po-
lícia Militar do Estado de 
São Paulo informou ”que 
ato foi publicado no Diário 
Oficial do Estado de São 
Paulo após transcorrido 
todo o processo adminis-
trativo, o qual respeitou a 
legislação vigente.”.

O advogado do cabo, 
Bruno Barozzi, disse que 
está analisando as me-
didas que irá tomar da 
decisão.

Janaína PEREIRA 
redacao@dhoje.com.br

Polícia Militar 
publicou ontem 
a exoneração do 
cabo após proces-
so administrativo; 
na justiça comum 
ele foi absolvido da 
acusação

Arquivo DHOJE 

Arquivo PESSOAL

NO CENTRO ASSALTO

Populares flagram furto e seguram 
ladrão de carros até PM chegar

Um homem de 36 anos foi 
preso na tarde de terça-feira 
(26) quando tentou furtar um 
carro que estava estacionado 
próximo ao Mercado Muni-
cipal em Rio Preto. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, o caso aconteceu 
por volta das 13h.

Policiais militares quando 
chegaram encontraram o ho-
mem estava sentado no chão. 
A proprietária do veículo, uma 
mulher de 40 anos, relatou 
aos policiais que estacionou 
o veículo e quando retornou  
percebeu que o carro estava 
em movimento.

Segundo informações de 
populares o assaltante bateu o 
carro na traseira de um outro 
veículo que estava estacionado 
no mesmo local, um Ford Ka 
e em seguida fugiu a pé, não 
conseguindo furtar o interior do 

veículo.  Foi nesse momento 
que ele foi pego por populares 
que passavam pelo local.

A polícia encontrou no Gol 
da vítima, uma chave mixa que 
o assaltante usou para conse-
guir levar o veículo. A mulher 

afirmou que a chave original 
do carro estava com ela.

O assaltante foi encami-
nhado a Central de Flagran-
tes e confessou o crime, ele 
permaneceu preso e ficará a 
disposição da justiça.

Janaína PEREIRA

Vigilante reage, desarma e 
atira na perna do bandido

Caso foi 
registrado na 

Central de 
flagrantes

Policiais Militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de roubo no bairro 
Vila Elmaz, em Rio Preto. A 
informação inicial é que haveria 
uma vítima baleada.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o caso 
aconteceu na madrugada desta 
terça-feira (26) na rua Eugênio 
Riente, quando os policiais 
chegaram no local o bandido já 
tinha fugido.

Um vigilante de 38 anos in-
formou a PM que o bandido lhe 
rendeu com um revólver quando 
estava saindo de sua residência 
de moto por volta das 5h40  e 
anunciou o assalto, pedindo 
para que a vítima lhe entregasse 
o cordão e o celular.

Após entregar o cordão de 
outro, num momento de distra-
ção, vítima reagiu e entrou em 
luta corporal com o assaltante. 
O vigilante conseguiu desarmar 
o bandido e nesse momento 

acertou um disparo na coxa 
esquerda do ladrão.

Após ser baleado, o bandido 
fugiu sem levar o celular e o 
cordão de ouro da vítima. Ele 
ainda deixou cair um capacete 
no chão, que foi apreendido pela 
polícia.

Segundo a polícia, no local 
não foi encontrado vestígios de 
sangue e a arma apresentada 
pela vítima um revólver calibre 
32 continha dois cartuchos 
deflagrados e quatro intactos. 
O vigilante disse que não sabe 

se acertou ou apenas raspou a 
coxa do bandido.

A vítima disse que  o assal-
tante vestia um moletom com 
capuz cor preta e uma calça 
preta. Tinha aproximadamente 
1,70 de altura, cor branca, 
magro e cabelos curtos, mas 
não recorda do seu rosto, pois 
o tempo que ficou sem capace-
te foi rápido. O vigilante ainda 
disse que teve o dedo da mão 
machucado no momento da 
luta com o bandido.

A vítima compareceu a 
Central de Flagrantes e pres-
tou depoimento, a equipe da 
Perícia do Instituto de Crimina-
lística fez a realização do exame 
residuográfico no vigilante para 
verificar se há vestígios de 
pólvora. A arma foi apreendida 
para perícia.

O caso foi registrado como 
roubo, legítima defesa e locali-
zação e apreensão de objetos, 
o assaltante não foi localizado 
e ninguém foi preso.

Janaína PEREIRA

Arquivo DHOJE 

Caso aconteceu próximo ao Mercadão Municipal, em Rio Preto

KAZUKO OKABAYASHI RA-
MOS, natural de São Paulo fa-
leceu aos 74 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Darci Pradella 
e deixa os fi lhos Adriana, André 
e Alexandre. Foi sepultado no dia 
27/01/2021, às 10:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João 
Batista.

ANA VIEIRA DE ALMEIDA, 
faleceu aos 72 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Crislon Barbosa de 
Almeida e deixa os fi lhos Silvana, 
Fábio e Silvia. Foi sepultado no 
dia 27/01/2021, às 13:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela 
do Prever para cemitério São 
João Batista.

LIMÍRIO GONÇALVES BARBO-
SA, natural de Carneirinho /MG, 
faleceu aos 76 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Benedita Ma-
chado Barbosa e deixa os fi lhos 
Zelma, Lídia, Marta e Rosangela. 
Foi sepultado no dia 27/01/2021, 
às 10:00, saindo seu féretro do 
velório da Ercília para cemitério 
da Ressureição.

NEUZA MARIA LOPES TEI-
XEIRA, natural de Monte Azul 
Paulista/SP, faleceu aos 70 anos 
de idade. Era casada com o Sr. 

  FALECIMENTOS

Flávio Augusto Teixeira e deixa 
os filhos Gustavo, Danielle e 
Caroline. Foi sepultado no dia 
26/01/2021, às 21:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela 
do Prever para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

RODRIGO GUIMARÃES GREC-
CHI, natural de São José do Rio 
Preto/SP, faleceu aos 44 anos 
de idade. Era casado com a Sra. 
Eliana Braite Grecchi e deixa os 
fi lhos Felipe Braite Grecchi. Foi 
sepultado no dia 27/01/2021, 
às 11:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para 
cemitério São João Batista.

VANDERLEI DOS REIS ROSA 
DA SILVA, natural de Tanabi/
SP, faleceu aos 60 anos de ida-
de. Era solteiro. Foi sepultado 
27/01/2021, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório da Ercília para 
cemitério da Ressureição.

ODAIR DAVID GONÇALVES, 
natural de São José do Rio Pre-
to/SP, faleceu aos 73 anos de 
idade. Era divorciado e deixa os 
fi lhos Paula David Gonçalves. Foi 
sepultado 27/01/2021, às 15:00, 
saindo seu féretro do velório do 
Jardim da Paz para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

PM FOI CHAMADA VIIOLÊNCIA
Mãe vai à igreja e deixa filha 
deficiente sozinha em casa

Um caso de abandono de 
incapaz, no bairro Bosque da 
Felicidade em Rio Preto. Se-
gundo o boletim de ocorrên-
cia,  ocorreu na Rua Demétrio 
Elias Cabaz, por volta das 20h 
desta terça-feira (26).

Ao chegar no endereço 
a policia observou por uma 
abertura do portão uma crian-
ça de 10 anos em uma rede, 
que fazia sons de estar en-
gasgada.

A polícia começou a cha-
mar várias vezes e ninguém 
saiu, então  quebrou o ca-
deado e entrou na casa para 
prestar socorro a criança. 
Segundo a Polícia Militar, a 
criança é portadora de pa-
ralisia cerebral e estava de 
fraldas.

O Samu foi acionado e 
prestou socorro à criança. 
Ainda de acordo com a polí-
cia o Conselho Tutelar Sul foi 
acionado mas sem retorno.

A polícia ainda relatou que 

após 40 minutos a mãe da 
criança, uma mulher de 47 
anos, chegou na casa e disse 
que foi a igreja, não sendo há-
bito deixar a criança sozinha.

A mãe ainda disse que a 
igreja é próxima de sua casa, 
dizendo da dificuldade em 
transportá-la até o local e di-
zendo que a filha é portadora 
de paralisia cerebral, sendo 
deficiente visual, física e inte-
lectual, mas que é muito bem 
tratada e jamais a deixaria em 
situação de abandono.

Ainda de acordo com a po-
lícia, os vizinhos não quiseram 
falar sobre o assunto, nem se 
identificar, nem disseram se 
a criança é bem cuidada. A 
mãe da menina disse que não 
o fato não iria se repetir e o 
Conselho Tutelar Norte foi cha-
mado para dar prosseguimen-
to aos fatos. A Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) vai 
investigar os fatos apurados 
através de inquérito policial. 
O caso foi registrado como 
abandono de incapaz.

Janaína PEREIRA

Cozinheiro é preso por descumprir 
medida protetiva contra ex mulher

Um cozinheiro de 28 anos 
foi preso por volta das 20h 
desta terça-feira (26) após 
descumprir medida protetiva 
feita pela ex mulher uma apo-
sentada de 59 anos.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais militares foram 
acionados via Copom para 
atender ocorrência de violência 
doméstica e deslocaram-se até 
o local na  Rua João Manoel 
Andrade, no bairro Nossa Se-
nhora do Bonfim, em Rio Preto.

Ao chegar no endereço, a 
PM encontrou a vítima que 
estava do lado de fora da casa 
e relatou ter mantido tempos 
atrás um relacionamento com 
o cozinheiro. Ainda de acordo 
com a vítima, o ex marido é 
paraguaio e trabalha como 
cozinheiro em uma churras-
caria da cidade e reside no 
alojamento.

Ainda de acordo com a mu-
lher, com o relacionamento ele 
passou a ter acesso à residên-
cia dela e com o tempo ele teve 
atitudes agressivas. Ela chegou 
a fazer boletim de ocorrência 

contra ele e solicitou medida 
protetiva que obriga o cozinheiro 
a se manter em distanciamento 
dela de 200 metros.

A mulher relatou aos po-
liciais que quando estava na 
dentro de casa, no banheiro, 
ouviu a ouviu o homem chamá-
-la do lado de fora da casa mas 
ela não atendeu, foi quando 
o cozinheiro ficou agressivo e  
começou ameaçá-la de morte 
se acaso não o atendesse e 
entrou na casa sem o consen-
timento

A vítima ainda alegou que 
essa não era a primeira vez 
que ele a ameaçou, a polícia 
então entrou no quarto da 
casa, e encontrou o cozinheiro 
que se mostrou muito agres-
sivo e alterado, recusando a 
abordagem da polícia e por 
isso usaram gás de pimenta  
e foi necessário uso de força 
física para contê-lo. Durante a 
resistência, o cozinheiro caiu e 
bateu a cabeça no chão provo-
cando uma pequena lesão no 
supercilio esquerdo.

Ele foi levado ao Plantão 
Policial e ficou à disposição da 
Justiça.

Janaína PEREIRA
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Quando nos referimos à palavra “coração”, na maior parte 
das vezes, nosso subconsciente direciona nossas energias para 
o músculo involuntário que bate em ritmo sincronizado no lado 
esquerdo do peito. O coração, por representar o principal órgão 
do corpo humano, é muito explorado em pesquisas científicas 
e é alvo de muita discussão a respeito de suas peculiaridades 
e de suas interfaces com os outros órgãos do nosso organismo.

Entretanto, além do coração central, todo indivíduo também 
é portador de um outro coração, que se localiza nos membros 
inferiores, denominado “coração periférico”. Apesar de pouco 
conhecido, o coração periférico caracteriza-se pelo trabalho 
desempenhado pelos músculos da panturrilha, que permitem o 
retorno venoso de uma porcentagem significativa do sangue da 
periferia do corpo em direção ao coração.

Assim como o coração central bombeia o sangue em direção 
ao braços e as pernas, a contração muscular do coração periféri-
co bombeia o sangue das pernas em direção ao coração central, 
mantendo um circuito fechado responsável pela dinâmica dos 
fluídos no interior dos vasos sanguíneos. Consequentemente, as 
estruturas nobres do nosso organismo são oxigenadas, perfun-
didas, nutridas e o excesso líquido é removido. Como resultado 
deste processo de bombeamento, o coração periférico também 
é conhecido como “bomba muscular da panturrilha”.

Muitas pessoas sofrem com o inchaço nas pernas, mas 
curiosamente, após avaliação médica detalhada e investigação 
ultrassonográfica, constata-se que não há problemas nos seg-
mentos venosos dos membros inferiores. Dependendo do caso, 
a explicação plausível para o inchaço não acompanhado de 
insuficiência venosa recai sobre a falência da bomba muscular 
da panturrilha.

Muito comum em idosos, pacientes acamados, cadeirantes e 
pacientes sarcopênicos, a  falência da bomba muscular da pan-
turrilha prejudica o bombeamento do sangue periférico, contido 
nas veias das pernas, para o coração central. Com o aumento 
do conteúdo sanguíneo nas veias periféricas, ocorre a elevação 
da pressão na parede das veias, ocasionando o extravasamento 
líquido no tecido intersticial e permitindo a instalação do inchaço 
crônico nos membros inferiores.

Infelizmente, reduzir a ingesta de alimentos ricos em sal, 
diminuir o consumo hídrico, em especial de bebidas alcoólicas e 
refrigerantes e receber medicações diuréticas não são suficientes 
para substituir o bom funcionamento da bomba muscular da 
panturrilha. Respeitando estas orientações, o inchaço pode até 
ser aliviado, porém apenas em caráter temporário.

As sessões semanais de fisioterapia motora e drenagem 
linfática contribuem para o trabalho muscular da panturrilha, 
direcionando o excesso de líquido das pernas para o sistema ve-
noso, o que reduz o inchaço. Além disso, o uso de meias elásticas 
compressivas, sob orientação médica, impede a retenção líquida, 
contribuindo para o trabalho muscular do coração periférico.

Exercícios físicos e suplementação para combater a sarcope-
nia auxiliam na redução do inchaço das pernas, especialmente 
na população idosa, que caminha com dificuldade e não exercita 
da maneira correta os músculos da panturrilha.

No site www.drsthefanovascular.com.br você pode encontrar 
informações adicionais sobre a saúde vascular. Caso você tenha 
dúvidas, procure seu cirurgião vascular e cuide do seu coração 
periférico assim como você protege seu coração central.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especialista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e coor-
denador do curso de Medicina da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Unilago)

Você já ouviu falar em 
‘coração periférico’?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

480 doses de Oxford 
chegam ao município

A vacinação contra a Co-
vid-19 em Olímpia teve início, 
na última quinta-feira (21), 
com as 600 primeiras doses 
da Coronavac recebidas pelo 
município e, agora, será am-
pliada com a chegada de mais 
480 unidades, desta vez, do 
imunizante da Fiocruz (Oxford/
AstraZeneca), enviadas pelo 
Ministério da Saúde.

Com as novas doses serão 
imunizados os colaboradores 
da limpeza, recepção e equi-
pe multidisciplinar de todos 
os equipamentos públicos de 
saúde do município como as 
Unidades de Saúde, Farmácia, 
CEO, Fisioterapia, Centro de 
Diagnóstico por Imagem, ARE, 
Gripário, bem como agentes co-
munitários de saúde e agentes 
de combate às endemias, além 

dos colaboradores da limpeza e 
recepção da Santa Casa, UPA, 
Pronto Atendimento da Unimed 
e do HB Saúde, que são as 
principais portas de entrada 
de pacientes de urgência e 
emergência. A vacinação está 
sendo feita pela equipe volante 
da secretaria de Saúde.

O lote inicial de vacinas, pro-
duzido pelo Instituto Butantan, 
tem sido destinado à vacinação 
de enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, auxiliares e médicos, 
que atuam na Santa Casa, UPA, 
SAMU, Gripário, Unidades de 
Saúde, Ambulatório de Referên-
cias e Especialidades (Postão). 
Além disso, já receberam doses 
motoristas socorristas, técnicos 
de laboratório e técnicos de 
Raio-X da UPA e de laboratórios 
particulares e os dentistas e 
auxiliares das Unidades Básicas 
de Saúde.

Da REPORTAGEM

OLÍMPIA 

Vinicius LIMA

COVID

A Secretaria de Saúde di-
vulgou que a vacinação contra 
Covid-19 será ampliada para 
novos grupos de profissionais 
da saúde a partir desta sexta-
-feira (29). Entre os que serão 
incluídos estão os oftalmologis-
tas da rede pública e privada.

Para serem imunizados 
será necessário apresentar o 
título de especialista, registro 
no Cnes e carteira de traba-
lho ou holerite ou contrato 
de prestação de serviço com 
estabelecimento de saúde em 
Rio Preto (Hospital, serviços 
diagnósticos e clínicas.

Também poderão ser vaci-
nados: Trabalhadores de saúde 
de hospitais e dos serviços 
públicos de saúde Rio Preto, 
diretamente envolvidos na 
assistência ao paciente; Mé-
dicos; Enfermeiros; Técnicos e 
auxiliares de enfermagem; Fi-
sioterapeutas; Fonoaudiólogos; 
Assistentes sociais; Psicólogos; 
Técnicos e auxiliares de setores 
de exames; Recepcionistas 
(não inclui administrativos com 
atividades internas); Profis-
sionais da limpeza das áreas 

Vacinação amplia 
grupos e atenderá mais 

categorias da Saúde

assistências e Farmacêuticos e 
técnicos de farmácia (dispensa-
ção para pacientes).

Para todos os casos, há 
necessidade de comprovação 
da função (como registro no 
conselho de classe) e vínculo 
com o estabelecimento, como 
holerite, crachá institucional e 

carteira de trabalho. Não serão 
aceitas declarações. Nesta 
fase, os profissionais de saúde 
liberais ainda não podem rece-
ber a vacina. Os trabalhadores 
de saúde de clínicas e consul-
tórios privados serão chamados 
nos próximos grupos, conforme 
disponibilidade de doses e 

logística.
A vacinação continuará 

sendo realizada no Complexo 
Cultural Swift, das 10h às 18h. 
A Secretaria de Saúde infor-
mou que nesta quarta-feira 
(27), foram imunizadas 700 
pessoas contra a Covid-19 até 
às 15h.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Vacinação contra a Covid amplia leque de profissionais

VIDA NOVA
HCM realiza 57º transplante de rim; paciente tem dois anos 

O Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM) realizou no últi-
mo dia 10 o 57º transplante de 
rim em crianças. O paciente foi o 
pequeno Arthur Verati Loyola, 2 
anos, diagnosticado com displa-
sia renal. Natural de Rinópolis, 
ele ficou um ano em tratamento 
em Presidente Prudente e foi 
encaminhado para o HCM para 
realizar o procedimento.

Segundo a mãe, Isabel Vera-
ti, o filho era uma criança saudá-
vel até os sete meses de idade, 
quando começou a apresentar 
os primeiros problemas. “Ele 
parou de crescer e o pediatra 
não conseguia descobrir o mo-
tivo. Depois, o Arthur começou 
a ter dificuldades para dormir e 

chorava muito, até que chegou 
em um dia que ele ficou muito 
mal, não conseguindo abrir os 
olhos. Fomos para Tupã, que é 
uma cidade com mais recursos 
que Rinópolis e lá descobrimos 
que ele tinha esse problema no 
rim”, comentou.

Depois do diagnóstico, Arthur 
ficou internado em Presidente 
Prudente e entrou na lista para 
receber o órgão no dia quatro 
de novembro. Após pouco mais 
de dois meses, Isabel recebeu a 
notícia de que havia um doador 
compatível.

“A gente não acreditou quan-
do recebemos a notícia. Fomos 
para Rio Preto, pois era o único 
lugar que fazia o procedimento 
em crianças. Hoje o Arthur está 
muito bem, vai passar por outra 

cirurgia nesta quinta-feira, mas 
não tem nenhum problema em 
relação ao rim”, afirmou Isabel.

O doador do rim foi uma 
criança de seis anos de Ribeirão 
Preto. “É muito complicado fazer 
cirurgias em crianças pequenas. 
Dos 57 transplantes feitos, este 
é apenas o sexto em menores 
de cinco anos. A fila de espera 
caba sendo menor nesses casos, 
mas também acaba sendo com-
plicado pois depende da compa-
tibilidade genética. No caso do 
Arthur, a cirurgia demorou cerca 
de três horas, mas houve toda 
uma logística no dia anterior para 
conseguirmos  realizar o procedi-
mento”, contou a nefrologista do 
HCM, Maria Alice Baptista.

A Funfarme realiza transplan-
tes desde 1992. Desde então 

Vinicius LIMA

já foram realizados mais de 
5.200 transplantes de coração, 
pâncreas, córneas, rins, fígado 
e medula.

Divulgação

Posto aberto no Swift 
intensifica atendimento

A Secretaria de Saúde am-
pliou nesta quarta-feira (27) a 
vacinação em profissionais da 
saúde com um posto operando 
no Complexo Cultural Swift. As 
doses estão sendo aplicadas 
entre às 10h e 18h e seguirão 
nesta quinta-feira (28) no mes-
mo horário. A expectativa é de 
vacinar até 2.500 pessoas se-
jam imunizadas nestes dois dias.

A cirurgiã dentista Andreia 
Ribeiro Leão da Cunha foi uma 
das que compareceu na Swift 
para ser imunizada. “A gente 
fica mais seguro para atender 
os pacientes, mas seguirei me 
prevenindo da mesma forma”, 
comentou.

“Os critérios adotados no 
momento são para os que têm o 
maior risco de adquirir a doença, 
então entraram nesta fase os 
emergencistas não-Covid-19, 
pois muitas vezes o paciente 
chega e não dá pra saber se 
tem Covid-19 ou não. Entraram 
também trabalhadores de hospi-
tais acima de 60 anos que estão 
em atividade, as especialidades 
médicas de toda a cidade, in-
cluindo os dentistas”, afirmou 
o secretário de saúde, Aldenis 
Borim.

O secretário ainda esclare-
ceu que ainda estão sendo uti-
lizadas as doses da CoronaVac. 
“As vacinas de Oxford deverão 
começar a ser utilizadas a partir 
de sexta-feira, quando terminar 
este lote da CoronaVac. Claro 
que se tivermos uma demanda 

maior, podemos começar a uti-
lizar a de Oxford antes. Ninguém 
vai deixar de ser vacinado”, 
comentou.

Para se vacinar, o profissional 
precisa comprovar a função e o 
vínculo com a clínica ou hospital 
em que trabalha. “Tivemos uma 
fila bem grande hoje e pedimos 
para que as pessoas se aten-
tem aos critérios. Dentistas que 
estão registrados no Conselho 
de Odontologia com consultório 
em Rio Preto podem se vacinar. 
Pedimos para que as pessoas 
tragam algum comprovante do 
consultório, como a licença sa-
nitária ou contrato ”, explicou a 
gerente de imunização Michela 
Barcelos.

Ainda segundo ela, para os 
médicos vale o crachá de onde 
ele trabalha ou contrato de pres-
tação de serviços para a clínica 
em que atua. Os profissionais 
da emergência estão em uma 
lista que cada hospital mandou 
para a gente. Se não estiver na 
lista, não vacinaremos neste 
momento.

Vinicius LIMA

Cardoso vai multar pessoa 
sem máscara na rua

A Prefeitura de Cardoso 
publicou um decreto no início 
desta semana estabelecendo 
uma multa de 10 Ufesp (R$ 
290,90) para o cidadão que 
não estiver utilizando máscara 
na rua. O decreto ainda prevê 
uma multa de R$ 1.454,50 no 
caso de circulação de pessoas 
já positivadas com Covid-19. As 
medidas já entraram em vigor.

Segundo a Prefeitura, o 
Departamento de Fiscalização 
Tributária do município junta-
mente com a Equipe Técnica da 
Vigilância Sanitária com o apoio 
da Polícia Militar, ficarão encar-
regados da fiscalização, notifi-
cação, autuação, advertência, 
suspensão e lacração das ati-
vidades de estabelecimentos 

comerciais que infringirem as 
regras de funcionamento du-
rante a quarentena decretada.

O decreto foi assinado pelo 
prefeito Jair César Nattes “Tucu-
ra” e tem como objetivo “conter 
o avanço de novos casos da 
doença. Nas redes sociais da 
Prefeitura, a medida foi divulga-
da com a frase “desobediência 
tem custo” e pedidos para que 
a população utilize a máscara.

Na última atualização do in-
forme epidemiológico, Cardoso 
contava com 505 casos positivo 
de Covid-19, com 418 curados, 
69 casos ativos (em fase de 
transmissão) e 23 aguardando 
resultado. Atualmente, o muni-
cípio conta com dez pacientes 
internados, sendo nove na UTI. 
Até o momento, 18 óbitos pela 
doença foram registrados.

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Prefeitura de Cardoso publicou decreto

Divulgação
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NESTA VIDA TUDO PASSA. CHUVA PASSA, TEMPESTADE PASSA, FURAÇÃO PASSA, E 
ATÉ UVA PASSA. DIFÍCIL É SABER O QUE SOBRA. Sorria, beba muita água e seja 

feliz!CONCORDAM OU NÃO? 
Vocês não acham que o 
HUCK está forçando muito 
a barra para se tornar viável 
na disputa pela Presidência, 
nas eleições do ano que 
vem? 

NAS NUVENS. Jesus, o 
presidente do Automóvel 
Clube, esta mesmo fazendo 
milagres. É candidato a re-
eleição com justifi cativa: ne-
nhum presidente nos últimos 
10 anos fez o que ele está 
fazendo agora. De acordo 
trabalhistas, a transforma-
ção da sede, mais parcerias 
fi nanceiras e acertos com 
bancos, não da pra duvidar 
de sua competência.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

A dor de Dória
O Governo de SP vai fornecer merenda para alunos da rede 
estadual a partir de 1º de fevereiro. Todos os 3,3 milhões de 
estudantes da rede estadual poderão se alimentar nas próprias 
escolas que estudam nos dias de aulas presenciais. Para os 
770 mil mais vulneráveis, a merenda será servida diariamente.

Tel. (17) 3233-4888

Fabricando Ideias I  
A Designer de produtos Paula 
Alonso apresentadora do quadro 
“Fabricando Ideias” dentro 
do programa “SBT e Você”, 
que vai ao ar semanalmente  
onde ela ensina como os 
pais e as crianças podem 
elaborar brincadeiras juntos 
realizando atividades lúdicas e 
fortalecendo o vínculo familiar. 

DiáriodoBob
Perguntar pra começar. Se a solução encontrada pelos 

responsáveis de saúde para enfrentar a pandemia contra 
o vírus Corona, foi a construção dos Hospitais de Cam-
panha, não seria plausível uma ação imediata do governo 
municipal, com a ajuda da Associação dos Lojistas e dos 
próprios pequenos empreendedores adotar a mesma solu-
ção? Construir na Praça Leonardo Gomes, ponto sugerido 
pela prefeitura, um Shopping de Campanha (ou móvel), para 
abrigar os permissionários ansiosos por solução imediata me 
parece concebível. Ou estou falando besteira? Desculpem 
a ousadia e o palpite, mas, não custa nada corroborar com 
sugestões mesmo que não sejam pertinentes. Agora, se for 
aceita, a idéia, não custa levar avante a imaginação, utili-
zando sistemas construtivos inteligentes para, pelo menos 
aliviar o desespero de quem perdeu seu “negócio” em 
meio a maior adversidade de todos os tempos. Que fique 
bem claro. a solução tem que ser temporária e ser acordada 
entre as partes. Perder todos já perderam. Recuperar o 
mais rápido possível o novo ciclo é incontestável. Prefeito 
SPEED. Edinho Araújo foi rápido diante da tragédia do Sho-
pping Azul. Mobilizou as forças da cidade, montou uma equipe 
para levantar dados, providenciou o apoio para os lojistas - 
enfim, tem feito tudo a seu alcance. Com o acontecido no 
Shopping Azul, penso que chegou a hora de fazermos do 
limão a limonada e discutirmos seriamente uma proposta que 
há mais de quinze anos o próprio Edinho Araújo ao lado de 
Orlando Bolçone puseram na mesa: uma nova rodoviária fora 
do centro urbano. Aí será a consagração pública do alcaide. 
Em meio à tragédia, as moscas. Impressionante o tanto 
de gente disposta a tirar proveito da desgraça alheia. Desde 
gente encabeçando campanhas paralelas para arrecadação 
de fundos para apoiar a família dos lojistas até pessoas 
propondo ações e providências para buscar indenizações e 
reparações. Estamos de olho! Desde que Adão tentou se 
livrar da reta jogando a culpa na Eva e a mulher passou a 
responsabilidade para a serpente, nunca se viu tanta gente 
querendo explicar o que houve no Shopping  Azul. É um tal 
de “é que...” e de “se...” para tentar justificar o que houve e 
que falta espaço para soluções de verdade. Ponto e basta! 

Fique Sabendo....
A Bebidas Poty, no comando 
do empresár io José Lu iz 
Franzotti, na vizinha cidade 
de Potirendaba, aumenta 
sua aposta na visibilidade 
proporcionada pelo futebol 
brasileira. Ontem, quarta-
feira, a Poty e o Corinthians 
anunciaram a renovação 
do contrato de patrocínio, 
iniciado em 2019, por mais 
duas temporadas, ou seja, 
válido até janeiro de 2023. A 
grande novidade para 2021 é 
que a Levity, marca de água 
pertencente à Poty, passa a ser 
a água mineral oficial do timão. 

Somos solidários 
As Lojas Lívia, que possuem 20 
unidades em Rio Preto, e que 
acreditam na força do comércio 
do centro, fizeram uma doação 
em dinheiro para a Associação 
Rio-pretense dos Vendedores 
Autônomos e Ambulantes, que 
representa os comerciantes do 
Shopping Azul. Pequenas ações 
que fazem toda diferença.

henriforne@gmail.com

O empresário Luiz Delbem, Presidente e Fundador 
da empresa  de Calçados Primavera - Ecosafety, 

faleceu ontem (morte natural) em Palestina,  onde a 
tradicional e querida família reside. Na foto, Sr. Luiz 
Delbem, com a esposa Maria Pereira Delbem e a fi lha 
dermatologista  Dra. Miriam Delbem Bellon, esposa 
do empresário Alaércio Bellon, que reside em Rio 

Preto. Descanse em paz

Prestem atenção
A Defesa Civil o Corpo de 
Bombeiros e a Emurb mandam 
avisar que, por questão de 
segurança, não será permitido 
o acesso ao piso superior da 
estação rodoviária. 

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Fabricando Idéias II
Paula Alonso é rio-pretense 
formada em Fisioterapia é  
empreendedora na área de 
oficinas criativas e há 10 
anos desenvolve brincadeiras 
para o desenvolvimento da 
coordenação motora e cognitiva 
das crianças, ministrando 
of ic inas e est imulando a 
criatividade e proporcionando 
diversão aos seus alunos 
realiza no próximo dia 30 
(sábado) oficinas pedagógicas 
para crianças de 06 a 15 anos 
de idade no Ateliê Paula Alonso 
na Rua Diogo Basílio Sanches, 
nº 585, Bairro São Francisco 
em  Rio Preto, a partir das 10h 
da manhã. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
EMPENHO 43/21
CONTRATADA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 410/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS EIRELI
EMPENHO 26535/2019
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto 
a não resolutividade em tempo hábil para o atendimento da 
garantia dos equipamentos relacionados nos chamados em 
aberto OS 30846 e 30414. Considerando previsão contratual 
em sua Cláus. 2ª, itens 2.2 e 2.3. Fica a contratada supra-
mencionada NOTIFICADA a REALIZAR O ATENDIMENTO 
DA GARANTIA E FINALIZAR OS CHAMADOS, no prazo de 
24 horas, contados do recebimento desta, de forma a dar 
real cumprimento ao processo licitatório. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalida-
des administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 595/19 – Contrato: PRE/0001/20
Contratada: Centro de Litotripsia Ltda
Fica Reti-Ratifi cado a redação da Cláusula Primeira, item 1.1 
do 1° Termo Aditivo de Prorrogação. SMS
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 01/18 – Contrato: DIL/0004/18
Contratada: L. D. Empreendimentos Imobiliários Ltda
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
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 384/2020
ATA Nº 0087/21
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de bomba de infusão e bomba de 
seringa para  combate ao Covid 19- Valor Unitário – Item 02 
- R$3.700– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 533/2020
ATA Nº 0088/21
CONTRATADA: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E 
PARAFUSOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais eletricos- Valor Unitário 
– Item 02 - R$0,69– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 527/2020
ATA Nº 0089/21
CONTRATADA: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E 
PARAFUSOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de hidráulica - Va-
lores Unitários – Item 01 - R$0,75; Item 03 - R$6,95; Item 
12 - R$11,25; Item 16 - R$1,70; Item 17 - R$4,35; Item 
19 - R$4,96; Item 22 - R$4,80; Item 23 - R$5,50; Item 
45 - R$1,55; Item 51 - R$9,30; Item 55 - R$21,70; Item 
65 - R$10,50; Item 66 - R$12,00; Item 67 - R$115,00; Item 
68 - R$5,30; Item 71 - R$7,30; Item 72 - R$7,60; Item 89 - 
R$14,00; Item 90 - R$15,00– SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 484/2020
ATA Nº 0090/21
CONTRATADA: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 
EPP
OBJETO: Fornecimento de fronha e lençol - Valores Unitá-
rios – Item 01 - R$7,45; Item 02 - R$7,45; Item 03 - R$16,00; 
Item 04 - R$19,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2020

CONTRATO Nº TOP/0005/21
CONTRATADA: PREVINE INCENDIO – SERVIÇOS E CO-
MERCIO LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais para a execução das obras de reforma/reade-
quação das instalações de detecção, combate e prevenção 
de incêndio na upa norte (rua Manoel moreno esq. com rua 
Josefa voltarelli sanfelice, jd. Antunes) e na upa jaguaré (av. 
Danilo Galeazzi, 2450, Caparroz)– SMS - Prazo de vigência: 
165 dias – Valor Total R$48.886,05.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 364/2020 – Processo 
13.134/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pú-
blica realizada on line com início dia 02/10/2020, sendo 
adjudicados os itens ás empresas declaradas vencedoras: 
BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA item 10; CQC 
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA itens 
2 e 6; LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA item 1. Os itens 3, 4, 5, 9 e 11 FRACASSADOS 
e os itens 7 e 8 DESERTOS. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Mariana Correa Pedroso Fernandes- 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim – Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 559/2020 – Processo 
14.201/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
fornecimento e instalação de vidro e reposição de massa 
para vidro em atendimento as Unidades Escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on 
line com início dia 21/01/2021, sendo adjudicado o item á 
empresa declarada vencedora: LFT DE MOURA (item 1). 
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 vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanchetta de Azevedo 
– Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 546/2020 – Processo 
14.129/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pú-
blica realizada on line com início dia 11/01/2020, sendo 
adjudicados os itens ás empresas declaradas vencedoras: 
AQUARIUS SOLUTIONS EIRELLI (item 16), CEMED CO-
MÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA  (itens 6, 7 e 18), DECIO CAMARGO PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. (itens 3, 8 e 9), 
DIAG SOLUTION ARTIGO MEDICOS LTDA (itens 1, 2, 4, 
10, 12 e 15), LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓ-
RIOS LTDA (item 17), LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA (item 5) e NL COMERCIO EXTE-
RIOR LTDA  (item 13). Os itens 11 e 14 foram fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim – Secretário 
Municipal de Saúde.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 545/2020 Processo: 
14128/2020
Objeto: Contratação de empresa para serviços de vigia não 
armada para a unidade do Centro POP. Secretaria Municipal 
de Assistência Social
Fatos supervenientes no processo licitatório fi zeram com 
que esta contratação deixasse de ser do interesse público 
e deixasse de atingir os objetivos buscados por esta Admi-
nistração. Helena C Rozales da Silva Marangoni- Secretária 

Municipal de Assistência Social
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° 019/2021, PROCESSO 1177/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares.  
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 12/02/2021, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição 
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° 017/2021, PROCESSO 1175/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de copos descartáveis 
destinados aos Departamentos e Secretarias da Adminis-
tração direta do município. Secretaria Municipal de Admi-
nistração. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
12/02/2021, 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° 018/2021, PROCESSO 1176/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos padro-
nizados na REMUME. Secretaria Municipal de saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/02/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 020/2021, PROCESSO 1178/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/02/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 021/2021, PROCESSO 1179/2021, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviços de recarga de 
toners. Secretaria Municipal de Administração. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 12/02/2021, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
498/2020 – PROCESSO Nº 13.875/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos 
de ar condicionado e cortinas de ar com instalação para 
a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
30/01/2021 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO ÀS LICITANTES NOVA DATA– CONCORRÊNCIA Nº 
05/2020 – PROCESSO Nº 81/2020
Objeto:” Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços”.
Tendo em vista as alterações propostas no Edital fi ca desig-
nada a nova data:
Entrega dos envelopes: até 02/03/2021 às 8h45. Abertura da 
licitação: 02/03/2021 a partir das 9h00.



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
28 de janeiro de 2021

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Custo Estimado R$6.058.548,35 Prazo: 14 meses, Custo 
do Edital: R$10,00. Demais informações e retirada do edital 
com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. 
J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 
de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página do 
SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 
27.01.2021 Carla Cristina Bernardo – Gerente GPO
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 63/2019 – CONCORRÊNCIA 06/2019 – PRO-
CESSO 91/2019
Contratada: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI.
Objeto: Reajuste de preços referente à “Execução de servi-
ços de reformas em geral nas unidades de Reservatórios, 
Poços Tubulares de Captação de Água Subterrânea dos 
Aquíferos Bauru e Guarani (PTB’s e PTG’s), ETA (Estação 
de Tratamento de Água), ETE (Estação de Tratamento de 
Esgoto), EEE’s (Estações Elevatórias de Esgotos), ETEC’s 
(Estações de Tratamentos de Esgotos Compactas) de 
gestão do SeMAE e que estão localizadas no município e 
distritos de São José do Rio Preto – SP, com fornecimento 
de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas e equipa-
mentos necessários a execução dos serviços”.
Data da assinatura: 26.01.2021  Valor do acréscimo: R$ 
115.336,63  Valor total: R$5.301.096,53.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 27.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 01/2021, de 

18 de janeiro de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de 
Colaboração 01/2021-SEMAS, oriunda do Chamamento 
Público nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 02/2020.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni Secretária 
Municipal de Assistência Social do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro 
de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Juliana Federico, responsável 
pela gestão da Parceria representada pelo Termo de Cola-
boração 01/2021-SEMAS celebrada entre a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social a Associação Espírita a Caminho 
de Luz – AELUZ, para execução do Serviço de Acolhimento 
provisório e excepcional, para pessoas com defi ciência em 
Residência Inclusiva, objetivando acolher pessoas com 
algum tipo de defi ciência, de forma provisória e excepcional, 
com vistas a desenvolver capacidades adaptativas para a 
vida diária entre os residentes, promovendo o acesso à rede 
de qualifi cação e requalifi cação profi ssional com vistas à 
inclusão produtiva.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

  Pelo presente instrumento, o Município de 
São José do Rio Preto – S.P., e o servidor municipal AMÉ-
RICO ANTÔNIO DA SILVA, resolvem em comum acordo, 
prorrogar a permissão de uso de imóvel público municipal, 
outorgado pelo Decreto n.º 18.250 de 25 de fevereiro de 
2019, do imóvel situado na Praça Carlos Gomes, nº 938 – 
Boa Vista, nesta Cidade, pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
contar de 25 de fevereiro de 2021, conforme previsto em sua 
cláusula décima terceira.

Ratifi cam-se as demais cláusulas contratuais, lavrando-se o 
presente termo para produção dos devidos efeitos jurídicos.
São José do Rio Preto, 15 de janeiro de 2021.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMÉRICO ANTÔNIO DA SILVA
SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA N. 01/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

O Secretário da Fazenda, no uso de suas atribuições confe-
ridas pelo artigo 4º do Decreto 15.959, de 06 de outubro de 
2011, determina:
Art. 1º - Fica revogada a Portaria SEMFAZ nº 01/2019, de 02 
de agosto de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
São José do Rio Preto, 26 de janeiro de 2021.
José Martinho Wolf Ravazzi Neto
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 01 

DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Inclui membro no Comitê Gestor de Enfrentamento ao Co-
ronavírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do 
Município de São José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.

Considerando a PORTARIA Nº 06 DE 12 DE MARÇO DE 
2020
DETERMINA:
Art. 1º – Fica incluído no Comitê de Enfrentamento ao Coro-
navírus (COVID-19), instituído pela PORTARIA Nº 06 DE 12 
DE MARÇO DE 2020, o seguinte membro:
I. GERENTE DE IMUNIZAÇÃO DA SMS – MICHELA 
DIAS BARCELOS
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a data de sua redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de portaria n°003/2020 GCM de 28 de março ref. a 
Sindicância Investigativa: onde averiguou-se eventual ile-
galidade na conduta do Guarda Civil Municipal: Flavio Jose 
de Mendonca Modesto e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO 
desta,  com base no art. 233,I, da Lei Complementar 05 de 
28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGE-
DORIA/GCM

Extrato de  Protocolo: nº 2019000353250 E OUTROS 
decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 
233,I, da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de  Protocolo: nº 2019000353250 E OUTROS 
decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 
233,I, da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

                                                                                        
                                                         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Avenida Bady Bassitt, 3697, Centro - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 
ENDEREÇO: RUA DOUTOR PRESCILIANO PINTO, 3.300, BAIRRO SANTOS DUMONT 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/01/2021                                                         DATA DE VALIDADE: 26/01/2023 
CNPJ. 61.600.839/0031-70                                                                                            Nº DO REGISTRO: 064 
Certifico que o PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CIEE do Centro de Integração e Empresa Escola CIEE está registrado no 
CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 
Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 27 de janeiro de 2021.              
                           Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo José Alves Marquette 
                              Presidente do CMDCA                                                          1º Secretário do CMDCA 
                                                 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através 

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

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

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

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

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

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

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ANTONIO DE SOUZA FREIRE 6500 
FRADE MONTE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI ME 3467240 

FREIRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 3676350 
JOUDATT & TAUYR SERVIÇOS MÉDICOS 
S/S 3283610 

LUCAS CHRISTIAN DO NASCIMENTO 
SAMPAIO 04477039190 3736750 

MICHELLE DA SILVA CORREA 
36999448833 3351900 

NUTRIEXTREME MR LTDA ME 3427130 
RAFAEL LUCAS BARBADO SERVICOS 
MEDICOS EIRELI 3372450 

RIO PRETO PESCADOS LTDA 625350 
SUELLEN JACOBSEN LTDA 3707740 
THAIS BASSO BARBOSA ANDREOTTI ME 1369100 

São José do Rio Preto, 27 de janeiro de 2021. 
  

Marco Aurélio Belentani de Carvalho 
Chefe do Departamento de Tributos 

Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

Decreto n. 3.361, de 25 de janeiro de 2021.

“Dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos no 
Município de Cedral de acordo com a classifi cação e deter-
minação do Plano São Paulo, e dá outras providências”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e:

Considerando que o Supremo Tribunal Federal – STF – 
decidiu que os Estados e Municípios possuem competência 
concorrente para dispor sobre assunto de saúde pública, 
possuindo competência apenas para aumentar as restrições 
de combate à pandemia do COVID e não para diminuir ou 
alterar as determinações do Estado;

Considerando que o descumprimento do Plano São Paulo 
ensejará punições aos municípios, entre elas, postergar a 
entrega de vacinas;

Considerando a necessidade de implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia do COVID-19, conforme 
classifi cação do município pelo Plano São Paulo, resolve 
baixar o seguinte:

DECRETA

Art. 1º. O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, instalados no Município de Cedral, essenciais e 
não essenciais, passarão a funcionar de acordo com a clas-
sifi cação do Plano São Paulo e as especifi cações previstas 
nele.

Art. 2º. O descumprimento do disposto neste Decreto ense-
jará na aplicação de multa no valor de 05 (cinco) UFM – Uni-
dade Fiscal Municipal, equivalente à R$648,30 (seiscentos e 
quarenta e oito reais e trinta centavos).

§1º. O estabelecimento poderá ser autuado em até 2 (duas) 
vezes; após; será aplicada as penalidades de interdição 
parcial ou total da atividade e cassação do alvará de locali-
zação e funcionamento;

§ 2º. Nos casos de aglomeração, seja ela reincidente ou 
não, o estabelecimento será interditado imediatamente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Cedral, 25 de janeiro de 2021; 90º ano de Emancipação 
Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Processo Seletivo Simplifi cado 01/2021
EMENTA

 A Comissão de Avaliação de Processo Seletivo 
Simplifi cado, nomeada através da Portaria 2.981, de 05 de 
janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais e na forma 
do Edital nº 01/2021, PUBLICAM a Lista de Classifi cação 
Parcial  do Processo Seletivo para o cargo de  Professor de 
Educação Básica II dos componentes curriculares de Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografi a, Artes, 
Inglês e Educação Física no site https://cedral.sp.gov.br/
processos-seletivos/processos-seletivos
Cedral, 27 de janeiro de 2021
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Av. Minerva Izar Jales, 2012 – São José do Rio Preto – SP – CEP: 15063-102 

Fone: 17- 3512-9009 – e-mail: administracao@damha6.com.br 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 14 º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Prezados Senhores Associados: 
 

Na Qualidade de Diretor Presidente da Associação Parque Residencial Damha VI, sirvo-me do presente para 
convocar Vossas Senhorias, para participarem da  14º Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 de 
janeiro de 2021, no Centro de Convívio da Associação Parque Residencial Damha VI, as 8:30 horas com a 
participação de mais da metade dos associados, ou 30 minutos após, em segunda e última chamada, com 
qualquer número de participantes, para discussão e aprovação dos seguintes tópicos: 

 
1) Relatório do Conselho Fiscal sobre as contas de dezembro de 2019 e ano 2020. 

a. Apresentação do relatório pelos Conselheiros Fiscais. 
b. Esclarecimentos de dúvidas apresentadas por associados. 
c. Votação sobre a aprovação do relatório. 

2) Previsão orçamentária para 2021. 
a. Apresentação da proposta orçamentária. 
b. Esclarecimentos de dúvidas e apresentações de emendas por associados. 
c. Votação sobre a proposta apresentada e emendas apresentadas. 

 
Observações: 
*Apenas será permitida a presença no local do número de pessoas de acordo com as regras municipais e 
estaduais de prevenção a COVID. 
*Considerando que está prevista a fase vermelha para a data, e consequentemente vedada qualquer reunião 
presencial, não havendo mudança até a véspera, a exposição será apenas por meio remoto. 

*O Associado poderá participar remotamente de forma simultânea pela plataforma ZOOM, devendo 
se identificar com o nome, quadra e lote: 
Link para entrar na reunião Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/83900678955?pwd=UVRpRDYrSzVSMXpoYnZkK0Mzak9FUT09 
ID da reunião: 839 0067 8955 
Senha de acesso: 662418 
*A votação será feita por meio de “drive thru” para maior segurança e participação dos associados. 

* É lícito aos Associados se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos 
com procurações especificas e com firma reconhecida. 
* A ausência dos Associados não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que 
forem tratados e deliberados. 
* Os Associados em atraso nos pagamentos de suas taxas de manutenção não poderão votar nas 
deliberações. 

 
São José do Rio preto, SP 25 de janeiro de 2021. 

 
 

Marcelo Zola 
Diretor Presidente 

• Solicitamos a todos os associados a atualização das informações de seu cadastro na administração, 
para melhor atende-los. 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Edital de convocação

 O Presidente de Comissão do Processo Eleitoral da As-
sociação Riopretense de professores Aposentados-ARPA 
no uso de suas atribuições CONVOCA os associados que 
estiverem em dia com seus compromissos sociais, para par-
ticiparem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nas 
dependências de sua sede social à Rua Prof. Lucy Arruda 
Lemos Fochi, nº 250, bairro Nova Redentora em São José 
do Rio Preto, no dia 12 de janeiro de 2021, para deliberar  
sobre a seguinte ordem do dia:
Eleição da Diretoria para o biênio de 2021/2022.
Assembleia será instalada legalmente em:
a) 1ª chamada às 15:00 horas, com a presença de 2/3 dos 
sócios inscritos e quites com suas obrigações sociais;
b) 2ª chamada às 15:30 horas, com a metade mais um dos 
sócios inscritos e quites com suas obrigações sociais;
c) 3ª chamada às 16;00 horas com a presença de no 
mínimo (10) sócios inscritos e quites com suas obrigações 
sóciais. nos  termos do artigo 24 do estatuto social serão 
os votos concordes de 2/3 dos sócios presentes a assem-
bleia para a aprovação das deliberações sociais. A presente 
convocação atende os preceitos dos artigos 22,24 e 29 do 
estatuto social.

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1035578-98.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Augusto Casconi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mega 
Geradores Do Brasil Ltda Me Na Pessoa De Sua Representante Legal Sra. Angelina Da Silva Souza, CNPJ 20.147.418/0001-
33,que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Petronilha Lourdes Di Folco, alegando em síntese: que é credora do 
réu de um cheque nº 000084, Banco Santander, agencia 0469, Conta Corrente nº 13 01635-4 devoldido. O valor do débito é R$ 
6.685,15(seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 15 de janeiro de 2021. K -28e29/01

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
C.A.D.M. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (CNPJ n° 18.571.750/0001-89), sede na 
Rua XV de Novembro, 3.230, 2º and., sala 21-E, São José do Rio Preto/SP, CEP 15.015-110, 
pelo presente Edital NOTIFICA os adquirentes dos lotes abaixo relacionados para comparecerem, 
no prazo impreterível de 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital, no endereço acima 
mencionado, tendo em vista a existência de pendências em relação ao imóvel. 
 
O não comparecimento e a consequente desconsideração desta notificação ensejará a aplicação 
das sanções legais e resilição unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de restituição a crédito dos proprietários. 
 

Cliente  CPF/MF Quadra Lote 
ALEXANDRE GOMES SILVA 627.788.003-95 27 17, 32 e 33 

 

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021 
Na veiculação publicada no Dhoje data de 27/01/2021, às fl s. 
B-3 onde se lê “EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATI-
VO Nº 95/2021”, lê se “EXTRATO DE CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO nº 05/2021”
Monte Aprazível, 27 de Janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – PREFEITO.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/2021
OBJETO: Aquisição de cestas básicas destinadas às famílias 
carentes do município.
Data da realização da Sessão Pública: 10/02/2021
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
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 25 de janeiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. VINICIO GUBOLIN DE SOUZA e BÁRBARA RAN-
GEL NOVAIS, sendo ELE fi lho de OLIVAL TAVARES DE 
SOUZA FILHO e de MARA SALETI GUBOLIN DE SOUZA 
e ELA fi lha de PAULO CESAR NOVAIS e de ELIANE LAGE 
RANGEL;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 26/01/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. IVES PIRES DE MIRANDA e YASMIN POUVEDO 
MARTINS, sendo ELE fi lho de RENAN PIRES DE MIRANDA 
e de CINTHIA GUILHERME BENATI e ELA fi lha de DONI-
ZETE MARCIO MARTINS e de ELISANGELA CRISTINA 
POUVEDO MARTINS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 27/01/2021.
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Editais de
BALANÇO

ATIVO 2020 2019 2020 2019
     ATIVO CIRCULANTE 526.772,02R$                   669.327,18R$                     PASSIVO CIRCULANTE 221.865,56R$                    253.105,84R$                    
           DISPONIBILIDADES 524.188,59R$                   663.713,29R$                            FORNECEDORES
                   Caixa 575,55R$                          1.989,71R$                                        Fornecedores 173,01R$                          200,00R$                          
                   Bancos - Recursos Livres 475.308,58R$                   17.189,97R$                             OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.044,34R$                       10.323,46R$                      
                   Aplicaçõe Liquidez Imed - Rec. Livres 41.899,35R$                     639.040,53R$                                    Tributos apropriados 2.660,01R$                       3.534,94R$                       
                   Aplicações - Liq Imediata- Rec. Restrições 6.405,11R$                       5.493,08R$                                       Tributos a Pagar 2.384,33R$                       6.788,52R$                       
           CREDITOS A RECEBER -R$                               -R$                                        OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 37.170,99R$                      48.930,52R$                      
                  Créditos a Receber -R$                               -R$                                                Obrigações trabalhistas 15.750,00R$                      26.389,53R$                      
           ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES 2.583,43R$                       5.613,89R$                                       Provisões constituídas 21.420,99R$                      21.420,99R$                      
                   Adiantamentos a funcionários -R$                               3.030,46R$                                       Obrigações com pessoal sem vínculo -R$                                1.120,00R$                       
                   Adiantamentos a Fornececedores 2.583,43R$                       2.583,43R$                   

            RECEITAS DIFERIDAS 176.977,22R$                    191.151,86R$                    
      ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.097.215,10R$                1.149.942,80R$                                 Receitas de Convenios Diferidas 176.977,22R$                    191.151,86R$                    
            INVESTIMENTOS 669.903,01R$                   669.903,01R$                
                   Imóveis 669.903,01R$                   669.903,01R$                            OBRIGAÇÕES DIVERSAS 2.500,00R$                       2.500,00R$                       
            IMOBILIZADO 1.087.183,13R$                1.085.956,14R$                                 Contratos de Comodato 2.500,00R$                       2.500,00R$                       
                   Prédios/Construções 701.855,08R$                   701.855,08R$                
                   Instalações 18.329,41R$                     18.329,41R$                        PATRIMONIO SOCIAL 1.404.621,56R$                 1.568.664,14R$                 
                   Móveis e Utensílios 85.949,71R$                     84.722,72R$                              FUNDO PATRIMONIAL 145.857,97R$                    145.857,97R$                    
                   Computadores e periféricos 51.256,07R$                     51.256,07R$                                     Doações e Subvenções 145.857,97R$                    145.857,97R$                    
                   Equiptos. Didáticos 6.552,67R$                       6.552,67R$                                RESULTADOS SOCIAIS 1.258.763,59R$                 1.422.806,17R$                 
                   Máquinas e equiptos. 95.093,64R$                     95.093,64R$                                    Superavit ou deficit acumulados 1.423.041,60R$                 1.567.770,66R$                 
                   Veículos 81.591,31R$                     81.591,31R$                                          SUPERAVIT ACUMULADO 2.329.402,94R$                 2.329.167,51R$                 
                   Bens de Duração Permanente 38.133,24R$                     38.133,24R$                                          (-) DEFICIT ACUMULADO 906.361,34-R$                    761.396,85-R$                    
                   Equipamentos de comunicação 3.610,00R$                       3.610,00R$                                      Resultado do Exercicio 164.278,01-R$                    144.964,49-R$                    
                   Equipamentos de segurança 4.812,00R$                       4.812,00R$                                             SUPERAVIT DO EXERCICIO 164.278,01-R$                    144.964,49-R$                    
            DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 836.848,26-R$                   797.068,21-R$                
                   Depreciação Prédios 478.343,36-R$                   447.065,60-R$                
                   Depreciação Instalações 18.329,41-R$                     18.329,41-R$                 
                   Depreciação Móveis e Utensílios 66.433,23-R$                     65.674,25-R$                 
                   Depreciação computadores 48.634,28-R$                     48.102,44-R$                 
                   Depreciação equiptos didáticos 6.552,67-R$                       6.552,67-R$                   
                   Depreciação Máquinas e Equiptos 93.345,84-R$                     92.645,88-R$                 
                   Depreciação Veículos 81.591,31-R$                     81.591,31-R$                 
                   Depreciação Bens Permanentes 37.903,34-R$                     32.233,99-R$                 
                   Depreciação Equiptos Comunicação 2.015,36-R$                       1.654,40-R$                   
                   Depreciação Equiptos Segurança 3.699,46-R$                       3.218,26-R$                   
             IMOBILIZADO - SUBVENÇOES/DOAÇOES 248.481,64                       248.481,64                    
                   Prédios/Construções 25.696,74R$                     25.696,74R$                 
                   Móveis e Utensílios - Assist. Social 127.805,70R$                   127.805,70R$                
                   Móveis e Utensílios - Administrativo 9.120,20R$                       9.120,20R$                   
                   Computadores e Periféricos 18.846,00R$                     18.846,00R$                 
                   Máquinas e Equipamentos 8.863,00R$                       8.863,00R$                   TOTAL PASSIVO 1.626.487,12R$                 1.821.769,98R$                 
                   Equipamentos de Entretenimento 8.150,00R$                       8.150,00R$                   
                   Veículos 50.000,00R$                     50.000,00R$                 
             DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 183.390,82-R$                   172.718,62-R$                
                   Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas 4.453,80-R$                       3.426,00-R$                   

                    Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social 86.952,17-R$                     78.934,73-R$                 
                   Depreciação Acumulada-Mov.Utens.-Administr 7.794,49-R$                       6.882,49-R$                   
                   Depreciação Acumulada-Computadores 18.846,00-R$                     18.846,00-R$                 Saldo em 31/12/2018 145.857,97R$                       1.561.250,05R$                 1.707.108,02R$                 
                   Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos 8.863,00-R$                       8.863,00-R$                   Doações e Subvenções -R$                                   -R$                                
                   Depreciação Acumulada - Equipamentos Entren. 6.481,36-R$                       5.766,40-R$                   Resultado do Exercício -R$                                   144.964,49-R$                    144.964,49-R$                    
                   Depreciação Acumulada - Veículos 50.000,00-R$                     50.000,00-R$                 Ajustes de Exercícios Anteriores -R$                                   6.520,61R$                       6.520,61R$                       
             IMOBILIZADO - DOAÇÕES IRM 142.279,74R$                   142.279,74R$                Saldo em 31/12/2019 145.857,97R$                       1.422.806,17R$                 1.568.664,14R$                 
                   Prédios/Construções 115.042,69R$                   115.042,69R$                Doações e Subvenções -R$                                   
                   Móveis e Utensílios - IRM 14.150,00R$                     14.150,00R$                 Resultado do Exercício -R$                                   164.278,01-R$                    164.278,01-R$                    
                   Computadores e periféricos - IRM 2.499,00R$                       2.499,00R$                   Ajustes de Exercícios Anteriores -R$                                   235,43R$                          235,43R$                          
                   Bens de Duração Permanente - IRM 5.128,05R$                       5.128,05R$                   Saldo em 31/12/2020 145.857,97R$                       1.258.763,59R$                 1.404.621,56R$                 
                   Equipamentos de comunicação - IRM 1.600,00R$                       1.600,00R$                   
                   Equipamentos de segurança - IRM 3.860,00R$                       3.860,00R$                   
             DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS- IRM 30.393,34-R$                     26.890,90-R$                 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:
                   Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas - IRM 11.226,96-R$                     9.832,20-R$                   
                   Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios - IRM 11.319,60-R$                     9.904,68-R$                   
                   Depreciação Acumulada-Computadores e Perif. - IRM 1.228,43-R$                       978,59-R$                      
                   Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - IRM 1.822,80-R$                       1.765,92-R$                   
                   Depreciação Acumulada-Equip. de Comunicação - IRM 1.600,00-R$                       1.600,00-R$                   
                   Depreciação Acumulada-Equip. de Sergurança - IRM 3.195,55-R$                       2.809,51-R$                   2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
             BENS MÓVEIS SOB GUARDA 2.500,00R$                       2.500,00R$                   
                  Bens Recebidos em Comodato 2.500,00R$                       2.500,00R$                   
TOTAL ATIVO 1.626.487,12R$                1.821.769,98R$             3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

    a-) Foi utilizado pela entidade o regime de competência para os registros de suas operações.
    b-) Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

RECEITAS 2020 2019
RECEITAS OPERACIONAIS 425.548,25R$                   530.270,03R$                
       RECEITAS ORDINARIAS 333.568,31R$                   441.225,09R$                
              RECEITAS DE CUSTEIO 333.568,31R$                   441.225,09R$                
                      Receitas sem restrições 321.632,36R$                   424.664,86R$                
                      Projeto Nota Fiscal Paulista 11.935,95R$                     16.640,23R$                 
                     (-)Ded. p/ Devol./Estornos e Reemb. -R$                               80,00-R$                        
                      Programa de Assist. Soc. Rec. Municipais 77.706,29R$                     71.637,08R$                 
                          PMSJRPRETO A. SOCIAL TERMO COLAB. 08/2017 77.706,29R$                     71.637,08R$                 

         RECEITAS DIFERIDAS-SUBVENÇOES 14.174,64R$                     14.232,92R$                 
                     Realização de Receitas Diferidas-Subvenções 14.174,64R$                     14.232,92R$                 

    f-) A entidade recebeu neste exercício doações auxílio, e subvenções do Poder Público, sendo:
         RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 99,01R$                           3.174,94R$                   Verbas Municipais para custeio da atividade termo de colab. 08/2017 77.706,29
                     Recuperação de despesas 99,01R$                           3.174,94R$                   Projeto Nota Fiscal Paulista 11.935,95
                     Lucros e Perdas Na Venda de Imobilizado -R$                               -R$                            

(-) CUSTOS E DESPESAS 658.983,13R$                   789.592,35R$                Pessoas Físicas 41.984,89
        DESPESAS OPERACIONAIS 570.876,24R$                   708.065,62R$                Pessoas Jurídicas 2.752,08
               GASTOS COM ASSISTENCIAL SOCIAL 261.595,79R$                   312.367,45R$                Sócios Contribuintes 97.557,95
                       Custos com Recursos Humanos 168.727,30R$                   197.189,85R$                
                       Custos operacionais da atividade 92.868,49R$                     115.177,60R$                
               GASTOS COM EVENTOS 40.552,41R$                     81.425,29R$                 
                       Custos com Recursos Humanos 39.944,97R$                     63.865,01R$                 
                       Custos operacionais de Eventos 607,44R$                          17.560,28R$                     j-) As demais receitas da entidade são provenientes de eventos e brechós organizados pela mesma.
               DESPESAS ADMINISTRATIVAS 268.728,04R$                   314.272,88R$                
                       Despesas com Recursos Humanos 114.560,13R$                   162.008,96R$                
                       Despesas operacionais da administração 154.167,91R$                   152.263,92R$                
         DESPESAS TRIBUTÁRIAS 10.400,60R$                     9.889,65R$                   
                       Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições 10.400,60R$                     9.889,65R$                   

         DESP. DE TERMOS, CONVÊNIOS E CONTRATOS 77.706,29R$                     71.637,08R$                 
                       Desp. Programa A. Social Termo Colab 08/2017 77.706,29R$                     71.637,08R$                 

(+)  RESULTADO FINANCEIRO 7.772,88-R$                       28.465,94R$                 
           RECEITAS FINANCEIRAS 4.092,26R$                       39.741,49R$                 
                      Rendimentos de Aplicações 4.092,26R$                       39.741,49R$                 
           (-) DESPESAS FINANCEIRAS 11.865,14R$                     11.275,55R$                 PARECER DO CONSELHO FISCAL
                      Despesas Financeiras 11.865,14R$                     11.275,55R$                 

(+) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS 76.929,75R$                     85.891,89R$                 
           OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL 76.929,75R$                     85.891,89R$                 
                      INSS Patronal Renunciado 76.929,75R$                     85.891,89R$                 
(=) SUPERÁVIT 164.278,01-R$                   144.964,49-R$                

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2020.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2020.

DORACI SÔNIA DE MORAES VINHA Dr. João Batista Queiroz Elias Naim Kassis Dr. José Vitta Medina Rosana Lamana Faria
PRESIDENTE Conselheiro Fiscal Tesoureiro Conselheiro Fiscal Conselheiro Fiscal

CPF: 546.943.298-04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

AMICC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER OU CARDIOPATIA                                                                                                                                                                                                                                         
CNPJ: 01.336.570/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

PASSIVO

Computadores/Periféricos                20% Móveis e Utensílios                         10%

Equipamentos Comunicação            10% Equipamentos Segurança              10%
Equipamentos Didáticos                     10% Veículos                                                20%

Benfeitorias e Instalações                  10% Imóveis e Edificações                     4%

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

ESCRITÓRIO CONTABIL SANTA RITA
Técnico em Contabilidade

Bens de duração Perman.                  10% Máquinas e Equipam.                      10%

A Amicc - Associação dos Amigos da Criança com Cancer, foi constituída em 06 de Junho de 1996, sendo uma instituição filantrópica sem

fins lucrativos e de carácter público, atuando na área de Assistência Social, com o objetivo de desenvolver programas para crianças e

adolescentes até 18 anos, portadoras de câncer, cardiopatias, e outas doenças não infecto contagiosas. 

    c-) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a 
data do Balanço, com Base no Regime de Competência.
    d-) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original. A depreciação foi realizada pelo método linear com taxas que 
considera a vidal útil do bem, utilizando-se taxas anuais de:

   As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão de 
acordo com as Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e Lei 12.101/2009.

DESCRIÇÃO FUNDO                                      
PATRIMONIAL RESULTADOS SOCIAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CRC1SP.116.995/O-0

Cota Patronal INSS 20% + RAT 3% + Outras Entidade 5,8% totalizando o valor de R$ 76.929,75.

    e-) As Receitas da entidade estão apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, depósitos bancários, 
boletos de pagamentos, recibos próprios.

    g-) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou Pessoas Jurídicas, neste exercício demonstradas no grupo de receitas 
incondicionais, sendo:

    k-) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados 
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

m-) Todos os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, sendo que as gratuidades estão registradas no grupo de Despesas

Operacionais. Os recursos provenientes do convênio foram aplicados integralmente nas finalidades e estão registrados no grupo de

Contrapartidas de Convênios. Sendo assim a Entidade atende as exigência contidas no Decreto 7.237/10.
    n-) A Isenção das contribuições sociais usufruídas neste exercício, está registrada na Conta "6.1.1.01.001" no grupo de "variações 
patrimoniais" e é composta pelos seguintes valores: 

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 totalizando se Ativo e Passivo o valor de R$ 
1.626.487,12  (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Doze ctvos). E no seu 
Demonstrativo de Resultado apresentou um Déficit de R$ 164.278,01 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Setenta e 
Oito Reais e Um ctvo).

Nós, membros eleitos do Conselho Fiscal da Associação dos Amigos da Criança com Câncer, da vigência de nossos mandatos e de acordo
com que dispõe o estatuto, examinamos detidamente o BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE
RESULTADO relativo ao exercício encerrado em 31/12/2020, cujo o parecer após análise de todos os livros contábeis apresentados,
definimos que encontra-se na mais perfeita ordem e refletem fielmente sua exata posição econômica e financeira. Sendo declaramos
favorável a sua plena aprovação, sem restrições.

VANDERLEI ANTUNES RODRIGUES

    l-) As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidades com a exigências legais e fiscais.

    i-) As Receitas Diferidas-Subvenções, no grupo de Receitas de Subvenções, são resultado da aproriação da depreciação de bens 
adquiridos através de subvenções, conforme estabelece a resolução CFC 1.143/2008.

    h-) A entidade auferiu receita proveniente da locação de salas comerciais nos empreendimentos Georgina Business Park e Navarro 
Building, no valor de R$ 28.106,02.


